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RESUMO 

 

 

Esse trabalho busca analisar as estratégias de atuação dos maiores bancos 

brasileiros e americanos com relação às novas empresas (startups), que 

trabalham com soluções financeiras de tecnologia avançada, as FINTECHS. A 

partir de 2013 a atuação crescente destas empresas parece preocupar as 

instituições financeiras. Por fornecerem soluções mais rápidas, facilidade de uso, 

com tecnologia avançada e praticamente sem restrições para os clientes, as 

FINTECHS conseguiram rapidamente se desenvolver no mercado, com algumas 

já ultrapassando o patamar de um bilhão de dólares de valor, as chamadas 

unicórnio, no jargão de empresas startups. O trabalho pesquisa também, na 

literatura científica e nos relatórios das empresas de consultoria financeira, as 

características de trabalho destas empresas, em que modelos de negócios da 

área financeira estas empresas atuam, que tecnologias usam e como operam no 

mercado. O resultado mostrado se baseia nos relatórios disponibilizados 

anualmente pelos bancos aos seus investidores. Nestes bancos verificou-se 

suas atuações inovadoras, a busca para se tornarem cada vez mais bancos 

digitais, e principalmente as investidas que estes bancos fizeram no sentido de 

se aproximarem das empresas chamadas FINTECHS. Verificou-se ainda pelos 

dados coletados, por exemplo, que as startups no Brasil, são empresas que 

possuem em média 2,4 anos, o que parece recente para que o crescimento 

destas em volume de negócios chame a atenção dos bancos. Nos EUA a 

interação com as FINTECHS realizadas pelos bancos apresentou um número 

um pouco maior que nos casos brasileiros. 

 

 

Palavras-chave: FINTECH, tecnologia financeira, bancos. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work seeks to analyze the strategies of the largest Brazilian and American 

banks in relation to the new companies (startups) that work with advanced 

technology financial solutions, the FINTECHS. As of 2013 the growing 

performance of these companies seems to worry the financial institutions. By 

providing faster solutions, ease of use, advanced technology, and virtually 

unrestricted customer service, FINTECHS was able to rapidly develop in the 

marketplace, with some already surpassing $ 1 billion in value, the so-called 

unicorn, in jargon of startups companies. In the scientific literature and in the 

reports of financial advisory firms, the work also investigates the working 

characteristics of these companies, in which financial business models these 

companies operate, which technologies they use and how they operate in the 

market. The result is based on reports made available annually by banks to their 

investors. In these banks, their innovative actions, the search to become more 

and more digital banks, and especially the investees that these banks made to 

approach the companies called FINTECHS were verified. It was also verified by 

the data collected, for example, that startups in Brazil are companies that have 

an average of 2.4 years, which seems recent so that the growth of these in 

volume of business catches the attention of the banks. In the US, the interaction 

with the FINTECHS performed by the banks presented a slightly higher number 

than in the Brazilian cases. 

 

 

Keywords: FINTECH, financial technology, banks.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho foi motivado pelo interesse em inovação, pelo surgimento de 

empresas que se inseriram no mercado através da tecnologia inovadora como o 

UBER, o AIRBNB, e mais especificamente pelas que se inseriram na área financeira 

como as empresas que operam com o BITCOIN e outras moedas digitais, ou 

empresas como o NUBANK no Brasil, empresa 100% digital que opera com cartão de 

crédito e como banco digital que não cobra tarifas. Motivado também por facilidades 

tecnológicas, que ajudam a colocar novas ideias em prática, como: os dispositivos 

móveis com tecnologia avançada e maior poder de processamento, a internet das 

coisas (IoT na sigla em inglês para Internet of Things), que disponibiliza tecnologia 

nos objetos de uso pessoal (óculos, relógios, roupas, etc.), a leitura biométrica, o 

acesso à internet mais veloz e mais disseminado, os novos modos de comunicação 

como NFC (Near Field Communication) e Peer-to-Peer (P2P), a Inteligência Artificial 

(IA), a tecnologia Blockchain e as moedas criptográficas.  

 

Estas empresas inovadoras e as novas tecnologias movimentam o mercado 

financeiro, facilitando a vida dos clientes, disponibilizando soluções financeiras fora 

do mercado regulado, permitindo aos usuários tomar empréstimos, operar no mercado 

de capitais, obter um seguro e outros serviços da área financeira com mais facilidade 

e praticamente sem restrições.  

 

Este cenário parece que começou a preocupar as instituições financeiras oficiais. 

Desta forma o presente trabalho visa saber como as estratégias e investimentos em 

tecnologia das instituições financeiras mudaram após o surgimento destas empresas 

inovadoras em tecnologia financeira, conhecidas como FINTECHS, empresas que 

possuem as características de uma startup, termo usado para empresas recentes e 

inovadoras. As FINTECHS são as startups que atuam no mercado financeiro.  

 

Um objetivo secundário deste trabalho é mostrar, através da literatura científica, em 

que modelos de negócios as FINTECHS atuam, como estas empresas estão inseridas 

no mercado (ecossistemas), quais tecnologias estão sendo mais usadas e o que está 

por trás destas tecnologias. Os modelos de negócios, o ecossistema e as tecnologias 
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ajudarão a entender as mudanças nas estratégias e nos investimentos das instituições 

financeiras pesquisadas neste trabalho. 

 

No capítulo 3 são analisados os dados dos grandes bancos de varejo de dois 

mercados, o dos Estados Unidos e o do Brasil. Através de seus relatórios anuais 

mostram-se as iniciativas que estas empresas fizeram para se unir ou não ao 

ecossistema das FINTECHS. Além das iniciativas são citadas as visões de mercado 

de cada banco e se os modelos de negócios e tecnologias usadas pela FINTECHS 

foram também usados pelos bancos. 

 

Após análise dos dados extraídos dos relatórios anuais dos bancos, que se iniciam 

em 2013 e vão até 2017, juntamente com o levantamento feito na literatura científica 

e a visão de mercado das FINTECHS apresentada pelos relatórios de grandes 

consultorias mundiais, mostrados no capítulo 2, apresenta-se no capítulo 4 os 

resultados deste trabalho, tabulando e classificando (por modelo de negócio e 

tecnologia usada) as iniciativas dos bancos, e contabilizando as interações com as 

FINTECHS. 

 

Finalmente a conclusão mostra em que cenário estamos, tanto no mercado 

americano, como no brasileiro. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

O termo FINTECH remonta aos anos 90 (Arner et al, 2017), mas só passou a ser 

usado com mais frequência pela literatura científica a partir de 2014. Desta forma será 

mostrado aqui ainda além do material literário sobre FINTECHS, literatura sobre 

FINANCIAL TECHNOLOGY e INNOVATION. Outras literaturas sobre RESEARCH & 

DEVELOPMENT (R&D) serão citadas no contexto destes três temas.  

 

Neste trabalho será abordada a literatura referente às FINTECHS de modo que se 

entenda melhor a inovação em finanças bancária, o ecossistema, as áreas 

econômicas onde atuam, tecnologias mais usadas e a situação global das FINTECHS. 

 

Alguns autores citam a inovação como importante para a sobrevivência das empresas, 

a vantagem competitiva de uma empresa depende da capacidade de criar mais valor 

que suas rivais (Porter,1985; Brandenburger e Stuart, 1996). 

 

2.1 O Ecossistema das FINTECHS 

Associado à inovação há o conceito de ecossistema, onde as firmas e outros agentes 

interagem mais explicitamente, “The success of an innovating firm often depends on 

the efforts of other innovators in its environment” (Adner; Kapoor, 2010).  Nos 

ecossistemas as empresas colaboram entre si com motivações para competir em 

segmentos de mercado diferentes (Christensen and Rosenbloom,1995). 

 

Lee e Shin (2018) identificaram 5 elementos no ecossistema das FINTECHS (Figura 

1). Este modelo baseia-se no modelo de Dimers et al (2015): 

 

1. Startups Fintechs (ex.: pagamentos, gerenciamento da riqueza, empréstimos, 

crowdfunding, mercado de capitais e Fintechs de seguros); 

2. Desenvolvedores de tecnologia (ex.: Análise big data, computação em nuvem, 

moedas criptográficas e desenvolvedores de mídia social); 

3. Governo (ex.: Reguladores financeiros e legislação); 

4. Usuários Financeiros (ex.: Indivíduos e organizações);  
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5. Instituições financeiras tradicionais (ex.: Bancos tradicionais, Companhias de 

seguros, Corretoras de ações e Venture Capitalists). 

 

 

Figura 1 – O Ecossistema da FINTECHS 
Fonte: Lee; Shin, 2018 

 

Uma consideração importante a respeito dos ecossistemas é que enquanto há 

similaridade nos produtos bancários e financeiros ao redor do mundo, existem 

também diferenças regionais devido às estruturas bancárias, as regulações 

governamentais e internacionais, as instituições envolvidas, a maturidade, as 

preferências do consumidor e as tradições culturais (Hill, 2018). 

 

Outra visão do ecossistema das FINTECHS (Diemers et al, 2015) mostra o 

ecossistema de uma forma mais ampla com o intuito de gerar ideias inovadoras por 

meio da interação dos quatro elementos de design do ecossistema FINTECH e do 

envolvimento de vários interessados, incluindo a mídia, agentes não bancários 

disruptivos, universidades, fornecedores de software e infraestrutura e Venture 

Capitalists (Figura 2). Os quatro elementos de design referidos acima são: Ambiente 

de negócios/Acesso aos mercados, Suporte do Governo/Regulação, Acesso ao 

capital e expertise financeira. 
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Figura 2 – O Ecossistema FINTECH e seus agentes 
Fonte: PwC, 2015 
 

2.2 Os modelos de negócios das FINTECHS 

 

Lee e Shin (2018) identificaram seis modelos de negócios implementados pelas 

FINTECHS, são eles: pagamentos, gerenciamento da riqueza, crowdfunding (em 

tradução livre, financiamento coletivo), empréstimos, mercado de capitais e 

seguros.  É acrescentado aqui, além da pesquisa de Lee e Shin, o modelo de 

negócios de moedas digitais (também chamadas de criptomoedas), baseado no 

relatório mais atual da CB-Insights Global Fintech Report Q2 2018, o qual relata uma 

expressiva atividade neste modelo de negócios. 

 

A seguir serão descritos a partir da literatura as principais características de cada um 

dos modelos dos principais negócios das FINTECHS mostrando os principais agentes 

globais para cada modelo. 

 

O FINTECH ECOSYSTEM REPORT da empresa Business Insider (Bakker, 2015) 

mostra alguns destes modelos de negócios explorados pelas FINTECHS (Figura 3) e 

seus principais agentes. 
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Figura 3 – Modelos de Negócios do Ecossistema FINTECH 
Fonte: Bakker, 2015 

 

O relatório GLOBAL FINTECH REPORT da Price Waterhouse Coopers (PwC, 2017) 

também cita 4 dos 6 modelos de negócios das FINTECHS analisando-os em uma 

pesquisa onde se escolhe a importância dos seguintes fatores: facilidade de uso, 

desenho intuitivo do produto, custo e acessibilidade 24/7 (Figura 4).  O resultado é 

que facilidade de uso e desenho intuitivo do produto são os motivos mais importantes 

para a retenção dos clientes nos modelos: pagamentos, banco digital, seguros e 

gerenciamento de ativos e riqueza. 

 

As principais tecnologias citadas como utilizadas em alguns modelos de negócios 

serão detalhadas mais a frente neste trabalho. 
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Figura 4 – Áreas importantes nos modelos de negócios das FINTECHS 
Fonte: PwC, 2017 
 

PAGAMENTOS 

 

O modelo de negócios de pagamentos é o mais simples comparado aos outros 

produtos e serviços financeiros. É o modelo de negócios que cresce mais rapidamente 

em termos de inovação e novas capacidades de pagamento. As FINTECHS que 

atuam neste modelo de negócio são capazes de captar clientes rapidamente a baixos 

custos. Os dois mercados deste modelo de negócios são: (1) Pagamentos de varejo 

e consumidor final; (2) Pagamentos de atacado e corporativo. Os pagamentos de 

varejo e consumidor final incluem Mobile Wallets (carteiras digitais em dispositivos 

móveis), pagamentos mobile Peer-to-Peer (P2P), operações de câmbio e remessas, 
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pagamentos REAL-TIME e soluções de moedas digitais (Lee; Schin, 2018). Chuen e 

Deng (2018) ainda citam os seguintes modelos de pagamentos digitais seguros Quick 

Response (QR) codes, tecnologia Near Field Communication (NFC) (exemplos 

Samsung Pay e Apple Pay), Sistemas sound wave e cartões virtuais. Os agentes 

neste modelo de negócio podem ser vistos na figura 3. 

 

Os sistemas de pagamentos utilizados em diversos países apresentam riscos, um 

deles por exemplo é a compensação entre bancos, a qual acontece em tempo real, e 

cuja liquidação acontece depois. Um dos meios de minimizar este risco é aumentar a 

frequência das liquidações, Singapura, por exemplo, realiza a compensação duas 

vezes ao dia, o Reino Unido três, e na Austrália o sistema funciona em tempo real 

(24x7) (Chuen; Deng, 2018) 

 

GERENCIAMENTO DA RIQUEZA 

 

O modelo de negócios de gerenciamento da riqueza tem como seu mais popular 

exemplo os robôs consultores que fornecem consultoria financeira por uma fração do 

preço de um consultor real (Lee; Schin, 2018). O desenvolvimento dos serviços de 

consultoria online automatizada está mudando o comportamento do investidor de 

varejo, dando a ele acesso direto e de baixo custo a uma ampla gama de classes de 

investimentos globais de múltiplos ativos (Chuen; Deng, 2018).  Os primeiros 

consultores online foram na área de corretagem de ações, “An advisory group reported 

that the number of online brokerages in US jumped from 12 in 1994 to more than 140 

by the end of 2000” (Chuen; Deng, 2018). Surgiram neste modelo os ETF´s. Um ETF 

(Exchange Traded Fund) é uma coleção diversificada de ativos (como um fundo 

mútuo) que negocia em uma bolsa (como ações). O mercado dos ETF´s cresceu de 

770 bilhões de dólares no final de 2008 para 2,96 trilhões de dólares no final de 2015 

(Blackrock, 2016). Alguns agentes neste modelo de negócio podem ser vistos na 

figura 3, acrescenta-se aos que estão lá: Charles Schwab, Vanguard, BlackRock, 

Goldman Sachs, e Merrill Lynch. Em 2014 o mercado dos consultores robôs 

movimentou 16 bilhões de dólares em ações nos Estados Unidos, ao final de 2015 

este número pulou para 50 bilhões (Collins, 2016). 
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CROWDFUNDING 

 

O negócio crowdfunding envolve três partes: o criador do projeto ou empreendedor 

que precisa de financiamento, os investidores que estão interessados no projeto e a 

instituição moderadora que facilita o engajamento entre os investidores e o criador do 

projeto (Lee; Shin, 2018).  

 

Plataformas de crowdfunding existem em parte porque é difícil para os 

empreendedores, em fase inicial, levantar capital ou dívida por causa de problemas 

de informação assimétrica entre mutuários e credores, levando a uma seleção 

adversa (Bruton et al, 2015) 

 

Atualmente sites online são as plataformas disponibilizadas pelas FINTECHS para os 

investidores apoiarem os projetos das startups, em troca de benefícios, como acesso 

ao produto em primeira mão, ou descontos nos preços ou troca de participação na 

empresa. O conceito de crowdfunding é uma generalização do conceito de 

empréstimo direto pioneiramente feito pelas plataformas de empréstimo P2P (Peer-

to-Peer). Estes sites (mantidos pelas FINTECHS) normalmente não se envolvem na 

negociação, mas estabelecem regras para que o negócio se realize (Chuen; Deng. 

2018). 

 

Mollick (2014) divide o crowdfunding em três modelos de negócios: baseado em 

recompensas, baseados em doações e baseados em capital (mais comum). Estes 

modelos são usados respectivamente por pequenas empresas, entidades 

beneficentes e pequenas e médias empresas, estas últimas em buscas de melhores 

taxas do que as normalmente são oferecidas pelos bancos para empresas deste 

porte, em troca estas empresas cedem parte de sua propriedade. Exemplos de 

empresas que operam crowdfunding baseado em recompensas estão:  Kickstarter, 

Indiegogo, CrowdFunder e RocketHub. Exemplos de empresas de crowdfunding 

baseado em doações estão: GoFundMe, GiveForward e FirstGiving. E como exemplo 

de empresas de crowdfunding baseados em capital estão: AngelList, Early Shares, 

Crowdcube (Lee; Shin, 2018), Fundable, CircleUp, e Crowdfunder, estas nos EUA, 

como também a AngelList, já citada, que é a maior delas. No Brasil como exemplo 

existe a Catarse (Chuen; Deng. 2018).  
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Segundo o MasSolution “Crowdfunding Industry Report” de 2015 o mercado de 

crowdfunding levantou US$ 16,2 bilhões em 2014. 

 

EMPRÉSTIMOS 

 

O mercado do microcrédito tem mostrado nestes últimos 30 anos uma forte demanda 

por crédito em uma larga faixa da população para os quais as opções de crédito não 

foram acessíveis pelos meios tradicionais (Chuen; Deng, 2018). As FINTECHS 

criaram neste modelo de negócio estruturas online para realizar as operações de 

empréstimo entre pessoas e empresas ou entre empresas. Esta plataforma é 

chamada P2P (Peer-to-Peer). As FINTECHS não se envolvem nos empréstimos e 

cobram taxas de seus usuários para proporcionar a operação (Williams-Grut, 2016). 

A figura 5 ilustra como funciona este mercado. 

 

 

Figura 5 – O mercado de empréstimo das FINTECHS 
Fonte: Deloitte, 2016 
 

Os propósitos primários dos empréstimos P2P são para refinanciamento de cartão de 

crédito e consolidação de dívidas (Zhu, Dholakia, Chen e Algesheimer, 2012).  

 

Uma característica das FINTECHS de empréstimo é que elas procuram clientes que: 

(i) tenham fluxos de receita estáveis (salário por exemplo), (ii) são suficientemente 

experientes em tecnologia para se sentirem confortáveis no uso de ferramentas online 

e sejam presentes na WEB e (iii) possuam contas eletrônicas. Eles (emprestadores 

online) requerem pelo menos comprovação de identidade, um número de telefone 

móvel e uma conta corrente bancária (Chuen; Deng, 2018).  
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FINTECHS de empréstimo incluem Lending Club, Prosper, SoFi, Zopa, e RateSetter. 

(Lee; Shin, 2018). E ainda FinanceIT, DealStruck, OnDeck (EUA) (Chuen; Deng, 

2018). No Brasil Afluenta (Leech, 2015) 

 

O mercado nos EUA das FINTECHS de empréstimo pode ser visto na figura 6. 

 

 

Figura 6 – Evolução do volume anual de empréstimos pelas FINTECHS nos EUA 
Fonte: Leech, 2015 
 

MERCADO DE CAPITAIS 

 

Os modelos de negócios das FINTECHS de mercado de capitais abrangem as áreas 

de investimento, câmbio estrangeiro, trading, gerenciamento de riscos e pesquisa. 

Uma área promissora é a de trading. Uma FINTECH de trading permite aos 

investidores e corretores (traders) se conectarem para discutir e compartilhar 

conhecimento, emitir notas de compra e venda de ações e commodities e monitorar 

riscos em tempo real. Outra área de relevância neste modelo de FINTECHS é a de 

câmbio de moedas estrangeiras. Numa área que foi dominada pelas instituições 

financeiras as FINTECHS quebraram as barreiras e os custos para atender tanto 

pequenas empresas como pessoas físicas, realizando transações globalmente.  
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FINTECHS do Mercado de capitais incluem Robinhood, eToro, Magna, Estimize e 

Xoom (Lee; Shin, 2018). 

  

SEGUROS  

 

Neste modelo de negócios as FINTECHS (no caso de seguros também chamadas de 

INSURTECHS) trabalham para aumentar o relacionamento das seguradoras e seus 

clientes. Elas usam a análise de dados para calcular e comparar o risco, usam também 

sensores, IoT (Internet of Things) e telefones celulares como tecnologia (Figura 7). A 

medida que a quantidade de usuários cresce são ofertados produtos personalizados 

para atender às suas necessidades (seguros de carro, de vida, de saúde, etc.). Elas 

também agilizam os processos de faturamento dos planos de saúde. A tecnologia 

ajuda as seguradoras a expandir seus dados oriundos de fontes não tradicionais para 

incrementar seus modelos tradicionais, melhorando suas análises de riscos. Supõe-

se que os corretores de seguros irão desaparecer lentamente, e de repente, como se 

viu na ruptura de seguros ocorrida na China até agora. Alguns exemplos de 

INSURTECHS são Censio, CoverFox, The Zebra, Sureify Labs e Ladder (Lee; Shin, 

2018) (Chuen; Deng, 2018). Investimentos nas INSURTECHS na figura 8. 

 

 

Figura 7 – Atividades das FINTECHS de seguros e as tecnologias 
Fonte: Schulte Research, 2016 
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Figura 8 – Financiamentos e acordos da FINTECHS de seguros 
Fonte: CBINSIGHTS, 2018 
 

MOEDAS DIGITAIS 

 

O Bitcoin é a mais famosa delas. Utiliza tecnologia Blockchain e o conceito de carteira 

(wallet) onde cada usuário guarda sua moeda criptográfica. A carteira pode ser 

instalada em seu computador ou em sites online. Diversos fornecedores oferecem o 

software da carteira a ser instalado no seu computador. Várias recomendações de 

segurança são dadas pelo site do bitcoin para evitar fraudes em sua carteira, como 

criptografá-la, tirar backups regulares ou usar senhas fortes, usar multi-assinaturas, 

ter cuidado com os serviços online. As transações são feitas transferindo moedas 

(bitcoins) entre as carteiras. Para fazer a transação é necessária uma chave privada 

para assinar esta transação, por este motivo as moedas são chamadas de 

criptográficas, pois a partir da assinatura as operações são criptografadas (bitcoin.org, 

2018). 

 

Algumas características do bitcoin (bitcoin.org, 2018): 

 Preço volátil 

 Transações podem comprar menos que uma unidade de bitcoin 

 Pagamentos em bitcoin são irreversíveis 

 Não é anônimo 
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 Transações não confirmadas não são seguras 

 Deve-se verificar as taxas e regulamentações do governo local 

 

Vários sites são listados em bitcoin.org para as realizações de trocas de bitcoin. 

 

Com o Bitcoin, seu autor mudou permanentemente o universo de investimentos do 

mundo para incluir ativos puramente virtuais: em 2008 ele inventou a primeira moeda 

digital. Menos de uma década depois, não só a tecnologia Bitcoin original evoluiu de 

uma prova técnica de conceito para um ativo de investimento sério e confiável. A 

tecnologia de blockchain subjacente se espalhou e ganhou reconhecimento, e várias 

centenas de diferentes criptomoedas foram criadas e são comercializadas ativamente. 

A ampla e rápida proliferação da tecnologia blockchain deve-se à natureza de código 

aberto do Bitcoin, com seu código-fonte publicamente disponível no github.com e uma 

licença de software livre que permite trabalhos derivados. Os programadores de 

computador em todo o mundo podem copiar, modificar e experimentar o conceito 

Bitcoin, criando assim muitas criptomoedas alternativas (altcoins). Algumas altcoins 

levaram a melhorias significativas no desenvolvimento das moedas digitais como um 

todo, como Ethereum, Ripple, Dash (anteriormente Darkcoin), Namecoin e outros 

(Deng; Chuen, 2018).  

 

O Ethereum por exemplo é uma plataforma mantida por uma organização suíça, a 

Ethereum Foundation, sem fins lucrativos. Ela é descentralizada e executa contratos 

inteligentes: aplicativos que funcionam exatamente como foram programados, sem 

possibilidade de ficarem fora do ar (inativos), de serem censurados, de serem 

fraudados ou de receberem a interferência de terceiros. Os aplicativos são executados 

em um blockchain personalizado, permitindo que desenvolvedores criem mercados, 

armazenem registros de dívidas ou promessas e movimentem fundos, tudo sem 

intermediário ou risco de contrapartida (Ethereum, 2018). 

 

Muitas altcoins foram criadas como um clone simples do Bitcoin como poucas 

mudanças (veja neste site como fazer isso http://dillingers.com/blog/2015/04/18/). 

 

Este mercado permitiu algumas fraudes, a presença de caronistas e fraudadores, no 

entanto, não implica uma fraqueza fundamental da classe de ativos; deriva do 
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crescimento repentino nos estágios iniciais de um novo mercado e da presença de 

muitos participantes desconhecidos (Böhme et al, 2015). 

 

O site https://coinmarketcap.com lista a criptomoedas ativas, seu volume de capital e 

outras informações. 

 

Uma criptomoeda atualmente ativa é o Ripple, uma altcoin excepcional em relação ao 

seu desenvolvimento, que em grande parte é independente do Bitcoin. Essas duas 

criptomoedas não apenas empregam diferentes modelos de timestamping (marca 

temporal), como também diferentes protocolos, o Ripple usando o protocolo 

Consensus (Schwartz et al, 2014), contra o SHA-256 proof-of-work da Bitcoin. O 

Ripple também é implementado com um código-fonte totalmente diferente, já que a 

maioria das criptomoedas é construída como versões editadas do código-fonte do 

Bitcoin. O algorítimo proof-of-work é usado para dificultar a criação de um novo bloco 

de transação nesta tecnologia (ver Blockchain no item 2.3 deste trabalho) (Deng; 

Chuen, 2018). 

 

A tecnologia Blockchain é parametrizada (ex.: total de moedas, tempo de transação, 

timestamping, algoritmo de proof-of-work, tempo de bloco e período de distribuição) e 

a criação das primeiras altcoins baseou-se nos parâmetros de Blockchain do Bitcoin, 

mudando apenas os valores destes parâmetros (Deng; Chuen, 2018). 

 

Existe um índice de criptomoedas, o CRIX (CRyptocurrency IndeX), que foi construído 

com base em aproximadamente 30 criptomoedas e captura alta cobertura de 

capitalização de mercado disponível (Härdle; Trimborn, 2015). 

 

Eis aqui sites úteis de criptomoedas: 

 Troca de altcoins: https://poloniex.com/ 

 Bitcoin - https://bitcoin.org/en/ 

 Troca de Bitcoin - https://bitcoin.org/en/exchanges#international 

 Carteiras (wallet) de bitcoin - https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet 

 O Índice CRIX - http://thecrix.de/ 

 O mercado das criptomoedas - https://coinmarketcap.com/ 

https://coinmarketcap.com/
https://poloniex.com/
https://bitcoin.org/en/
https://bitcoin.org/en/exchanges#international
https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet
http://thecrix.de/
https://coinmarketcap.com/
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2.3 Tecnologias usadas pelas FINTECHS 

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Em 1956, o conceito Inteligência Artificial foi estabelecido pela primeira vez por: 

professor John McCarthy (Stanford University), professor Marvin Minsky (MIT), 

Professores Herbert Simon e Allen Newell (Carnegie Mellon University), Claude 

Shannon (Bell Labs) e Nathaniel Rochester (IBM), em uma conferência no Dartmouth 

College, em Hanover, New Hampshire (Crevier, D. 1993; Coppin, B. 2004).  A 

definição de IA deles referia-se à capacidade das máquinas de entender, pensar e 

aprender de maneira semelhante aos seres humanos, indicando a possibilidade de 

usar computadores para simular a inteligência humana.  

 

Outra definição de Inteligência Artificial é a de Sistemas inteligentes com capacidade 

de pensar e aprender (Russell; Norvig, 1995). 

 

Uma das maiores personalidades na história da Inteligência Artificial foi Alan Turing. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou em Bletchley Park, ajudando a 

decifrar os códigos alemães. Depois da guerra, ele começou a trabalhar na ideia da 

possibilidade de construir um computador que pensasse. O seu trabalho publicado em 

1950, Computing Machinery & Intelligence, foi um dos primeiros trabalhos escritos 

sobre o assunto. Nele foi criado o teste de Turing, um meio de avaliar o sucesso ou 

não de uma tentativa de produzir um computador pensante. Mais especificamente, ele 

era baseado na ideia de que se uma pessoa interrogasse o computador e não pudesse 

dizer se este era um humano ou um computador, então, para todos os efeitos, 

conforme Turing, o computador seria inteligente (Luger, 2014).  Outra personalidade 

importante foi Frank Rosenblatt (1961), que em sua publicação criou uma máquina, o 

Perceptron. Em seu trabalho Rosenblatt não teve só a intenção de apenas descrever 

uma máquina, mas preferencialmente de apresentar uma teoria. Introduzindo diversos 

conceitos de IA ligados, conceitos que introduziram as redes neurais (Malsbrug, 

1986).  

 

Alguns algoritmos de inteligência artificial são baseados em teorias estatísticas, como 

processos estocásticos de markov (jurafsky; martin, 2008), rede bayesiana de crença 
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(RBC ou BBN, da sigla em inglês Bayesian Belief Network) importante para pesquisas, 

incluindo diagnósticos, aprendizado de máquina e compreensão de linguagem natural 

(Luger, 2014).  

 

A inteligência artificial (IA) fez numerosos progressos e tornou-se cada vez mais 

importante nos últimos anos. Isso se deve às suas amplas aplicações em muitos 

campos, como visão computacional, reconhecimento de fala e economia. Para 

resolver problemas mais complexos, muitas ferramentas, incluindo redes neurais, 

aprendizado profundo (deep learning) e aprendizado de máquina (machine learning), 

têm sido utilizadas pela IA (Yawen et al. 2018).  

 

Utilizo aqui os dados de pesquisa da McKinsey & Company (2018) para enfatizar os 

conceitos de “Machine Learning” e ‘Deep Learning”, bastante importantes para a 

Economia. Na técnica de “Machine Learning” os avanços mais recentes foram 

alcançados aplicando o aprendizado de máquina a conjuntos de dados muito grandes. 

Os algoritmos de aprendizado de máquina detectam padrões e aprendem como fazer 

previsões e recomendações processando dados e experiências, em vez de receber 

instruções explícitas de programação. Os algoritmos também se adaptam em resposta 

a novos dados e experiências para melhorar a eficácia ao longo do tempo. Existem 

três tipos de análise: Descritivas, Preditivas e Prescritivas (em ordem de 

complexidade), a primeira descreve o que aconteceu, a segunda antecipa o que vai 

acontecer e a terceira recomenda o que fazer para atingir os objetivos. O Segundo e 

o terceiro focam em “Machine Leaning”. Três tipos de aprendizado são utilizados no 

“Machine Learning”: supervisionado, não supervisionado e de reforço (Reinforcement 

Leaning). No aprendizado supervisionado um algoritmo usa “dados de treinamento” e 

feedback de usuários humanos para aprender a relação entre dados de entrada 

fornecidos com os dados de um resultado fornecido (por exemplo, como os insumos 

“época do ano” e “taxas de juros” preveem os preços da habitação). Entre os modelos 

e algoritmos utilizados estão: regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, 

Naive Bayes e Redes Neurais Simples. Abaixo nas figuras 9 e 10 exibe-se exemplos 

de aplicação de dois destes modelos/algoritmos. Exemplos de Algoritmos do 

aprendizado não supervisionado são: K-means e Gaussian Mixture Model e exemplos 

de uso do “Reinforcement Learning” são: otimizar a estratégia de negócios para um 

portfólio de opções e otimizar o comportamento de direção de carros autônomos 
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(McKinsey, 2018). Os “dados de treinamento” são dados observados aonde serão 

aplicados métodos estatísticos de aprendizado. Outros conjuntos de dados utilizados 

para o aprendizado são os dados de validação e os dados de teste (James et al, 2013). 

 

 

Figura 9 – Aplicação do Algorítmo de Naive Bayes 
Fonte: McKinsey&Company, 2018 
 

 

Figura 10 – Aplicação do Modelo Simple Neural Network 
Fonte: McKinsey&Company, 2018 
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O “Deep Leaning” é um tipo de aprendizado de máquina que pode processar uma 

gama maior de recursos de dados, requer menos pré-processamento de dados por 

humanos e frequentemente pode produzir resultados mais precisos do que as 

abordagens tradicionais de “Machine Learning” (embora exija uma quantidade maior 

de dados para isso). No “Deep Leaning”, camadas interconectadas de calculadoras 

baseadas em software, conhecidas como "neurônios", formam uma rede neural. A 

rede pode ingerir grandes quantidades de dados de entrada e processá-los por meio 

de várias camadas que aprendem recursos cada vez mais complexos dos dados em 

cada camada. A rede pode então determinar os dados, saber se sua determinação 

está correta e usar o que aprendeu para fazer determinações sobre novos dados. Por 

exemplo, uma vez que ele aprende como um objeto se parece, ele pode reconhecer 

o objeto em uma nova imagem (McKinsey, 2018).  

 

Outra pesquisa, agora do McKinsey Global Institute (2018), uma análise de mais de 

400 casos de uso em 19 indústrias e 9 funções de negócios, destaca o amplo uso de 

técnicas avançadas de IA com significativo potencial econômico. As descobertas da 

pesquisa destacam o potencial substancial de aplicar técnicas de “deep learning” para 

os casos de uso em toda a economia, mas enxerga também algumas limitações e 

obstáculos contínuos - juntamente com oportunidades futuras à medida que as 

tecnologias continuam avançando.  Nesta pesquisa outras técnicas tradicionais foram 

examinadas, e algumas escolhidas (Figura 11). Nela são mostrados os resultados da 

relevância das técnicas para cada função de negócio do mercado (ex: RH, vendas e 

marketing, etc.) (Figura 12) e para cada tipo de indústria (Figura 13),  
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Figura 11 – inteligência Artificial, Machine Learning e outras técnicas utilizadas 
Fonte: McKinsey Global Institute, 2018 
 

 

Figura 12 – Mapa de calor das técnicas por função do mercado 
Fonte: McKinsey Global Institute, 2018 
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Figura 13 – Mapa de calor das técnicas por indústria 
Fonte: McKinsey Global Institute, 2018 

 

Entre outras pesquisas econômicas onde a inteligência artificial tem sido utilizada 

destacam-se algumas, como em (Jarrahi, 2018) onde ele estuda a penetração da 

inteligência artificial nos processos das organizações e analisa a complementaridade 

que os humanos podem dar, ao aumentado poder computacional e abordagem 

analítica dada pela inteligência artificial, na tomada de decisão. Ele argumenta que a 

IA pode estender a cognição dos humanos ao lidar com a complexidade, enquanto os 
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humanos ainda podem oferecer abordagem holística e intuitiva ao lidar com a 

incerteza e a equivocidade na tomada de decisões organizacionais. E conclui que a 

ascensão da AI exige uma nova simbiose homem-máquina, que apresenta uma 

divisão de trabalho entre máquinas e seres humanos. Seu artigo contribui para uma 

compreensão como a AI pode ajudar e aumentar, ao invés de substituir, a tomada de 

decisão humana.  

 

Destaca-se também Li et al (2018), onde eles levantam diversas aplicações de IA na 

economia, onde destaco algumas pesquisas, divididas por técnicas: 

 

 Neural networks  

o Avaliar a duração da tarefa em projetos de investimento (Relich, 2010) 

o Prever a falência de empresas (Nasir et al, 2000)(Hu;Tseng,2005) 

(Hu;Tseng,2010) 

o Fazendo o modelo de pontuação de crédito para pequenas empresas 

(Bensic et al, 2005) 

o Previsão de preços de ações (Adebiyi et al, 2012)( Al-Hnaity; Abbod, 

2015)(Merh, 2013) (Cao et al, 2005)( Devadoss; Ligori, 2013) 

 Deep learning  

o Solução de problemas de previsão financeira e exploração de interações 

de dados (Deep Learning) (Heaton et al, 2016) (Heaton et al, 2017) 

o Previsão de preços de ações na Coreia (Lee, 2017) 

o Sentimento financeiro (como notícias financeiras publicadas em 

diferentes mídias) como fator importante na previsão (Day; Lee, 2016). 

 Machine Learning 

o Pesquisadores da Universidade de Stanford analisaram dinamicamente 

o desempenho da inovação empresarial e apresentaram algumas 

estratégias e conclusões sobre o recurso do conhecimento (Jin et al, 

2017) 

o Previsão de crise financeira (Lin et al, 2012) 

o Risco de crédito pessoal dos consumidores. Construção de um modelo 

de previsão não-paramétrico não-linear para reduzir as perdas dos 

bancos entre 6% a 25% (Lo et al, 2010) 

o Previsão de preços de ações (Chen et al, 2006) 
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PEER-TO-PEER 

 

As plataformas Peer-to-Peer começaram a ser usadas em 2005 com o objetivo de 

democratizar os serviços financeiros do consumidor combinando dinamicamente 

mutuários e credores individuais, usando a tecnologia como facilitador. As plataformas 

empregam tecnologia para distribuição mais eficiente e subscrição do crédito. O 

domínio é de plataformas online (WEB) usando a internet. Atualmente aplicativos de 

dispositivos móveis também são usados. Os modelos de negócios inseridos nos 

softwares online têm várias semelhanças globalmente, mas também têm diferenças 

importantes com base na infraestrutura financeira local, nos regulamentos, nas 

necessidades dos clientes e no histórico de evolução. O processo funciona da 

seguinte forma nos EUA: Para um mutuário, receber financiamento para um 

empréstimo na plataforma é o resultado de várias etapas que incluem a pré-triagem, 

a criação de uma listagem, os investidores que visualizam a listagem e se 

comprometem a financiar a listagem. As plataformas pré-selecionam a aplicação e 

realizam algum nível de verificação. Eles aplicam análises avançadas para avaliar o 

risco de crédito do tomador e mitigar o risco de fraude. Eles também definem a taxa 

de juros do empréstimo com base na capacidade creditícia do tomador e em seus 

modelos internos de crédito. Aplicações que passam por verificações e atendem aos 

critérios de crédito são listadas online. Entrar on-line e criar uma listagem é apenas 

um requisito do empréstimo. Não garante aprovação e requer compromisso de 

investidores suficientes para financiar a aplicação. Se uma aplicação é totalmente 

financiada pelos investidores, o empréstimo é emitido. Se a aplicação não for 

totalmente financiada, ela será excluída da plataforma e todos os investimentos 

recebidos para financiar parcialmente o empréstimo serão devolvidos aos 

investidores. Uma aplicação de empréstimo normalmente pode permanecer na 

plataforma por até 14 dias, embora a maioria seja financiada muito mais rapidamente 

do que isso. Quando o financiamento estiver concluído, os mutuários aprovados 

receberão os fundos, depois de deduzir a taxa de do serviço, em dois a três dias úteis 

(Deng; Chuen, 2018).  
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BLOCKCHAIN 

 

O termo “blockchain” refere-se originalmente à tecnologia subjacente usada na 

implementação do protocolo e da rede Bitcoin, com base em um artigo publicado por 

Satoshi Nakamoto em 2008. Para denominar a criptomoeda usa-se bitcoin com “b” 

minúsculo. Esta foi lançada em 2009 (Deng; Chuen, 2018). 

 

Nós definimos uma moeda eletrônica como uma cadeia de assinaturas digitais. Cada 

proprietário transfere a moeda para o próximo, assinando digitalmente com um hash 

da transação anterior e com a chave pública do próximo proprietário, adicionando 

estes ao final da moeda. Um beneficiário pode checar as assinaturas para verificar a 

cadeia de propriedade (Nakamoto, 2008). Hash ou código de hash é um valor de 

tamanho fixo produzido por uma função (em geral criptográfica) que recebe como 

entrada um bloco de dados de tamanho variável. O hash é um código usado para 

representar e garantir a integridade do bloco de dados. Se o bloco tiver um bit 

modificado o hash produzido pela função de hash será outro (Stallings, 2015). 

 

A cadeia de blocos (blockchain) fornece o livro-razão público do Bitcoin, um registro 

de transações ordenado e com registro de data e hora. Esse sistema é usado para 

proteger contra duplicidade de gastos e modificação de registros de transações 

anteriores. Cada nó completo na rede Bitcoin armazena de forma independente uma 

cadeia de blocos (blockchain) contendo apenas blocos validados por esse nó. Quando 

vários nós possuem os mesmos blocos em sua cadeia de blocos, eles são 

considerados em consenso. As regras de validação que esses nós seguem para 

manter o consenso são chamadas de regras de consenso (Bitcoin.org, 2018). 

 

A ilustração abaixo (Figura 14) mostra uma versão simplificada de um blockchain 

(cadeia de blocos). Um bloco de uma ou mais novas transações é coletado na parte 

de dados da transação de um bloco. Cópias de cada transação são divididas em hash, 

e os hashes são emparelhados, divididas em hash novamente, emparelhados 

novamente e divididos novamente até que um único hash permaneça, este hash é a 

raiz de uma árvore de merkle (árvore de dispersão). Esta raiz é armazenada no 

cabeçalho do bloco (header). Cada bloco também armazena o hash do bloco anterior, 

que ficam encadeados um ao outro. Isto garante que a transação não possa ser 
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modificada sem que seja modificado também o bloco que a registrou e todos os outros 

que o sucedem. (Bitcoin.org, 2018).  

 

 

Figura 14 – Blockchain simplificado (bitcoin) 
Fonte: Bitcoin.org, 2018 

 

As transações também são encadeadas juntas. A entrada de uma transação é a 

saída de outra anterior. 

 

O protocolo de consenso (Proof-of-Work ou PoW) é projetado de tal forma que requer 

que todos os nós da rede compitam pela recompensa de adicionar um bloco de 

registros ao final da cadeia (processo de mineração). Esta competição envolve a 

busca por um “nonce” pelo uso do poder de processamento computacional, de forma 

que o hash de bloco resultante seja menor que o alvo definido pela rede. O sistema 

também define uma frequência de bloco fixa que determina a quantidade média de 

tempo que o nó vencedor levará para encontrar tal “nonce” (Deng; Chuen, 2018). O 

“nonce” é um número arbitrário que fica no final do bloco (Matos, 2018).  
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2.4 A Situação das FINTECHS no mundo, nos EUA e no Brasil 

 

Foram analisados aqui alguns relatórios de empresas que pesquisaram o assunto 

FINTECH em períodos recentes (Final de 2017 e 2018), de onde vamos extrair 

informações relevantes para este trabalho. Entre os relatórios analisados estão: 

 PwC (Price Waterhouse Coopers) – Global Fintech Report 2017 

 CBINSIGHTS – Global Fintech Report Q2 2018 

 KPMG – The Pulse Of Fintech Q4 2017 

 Capgemini/Linkedin – World Fintech Report 2018 

 

Visto que este trabalho compara grandes bancos brasileiros com grandes bancos dos 

EUA, daremos mais ênfase a resultados globais e relacionados diretamente aos dois 

países. 

 

As empresas de tecnologia financeira (FINTECHS) criam um ecossistema que 

promove a coleta de grandes quantidades de dados e cria confiáveis relações com a 

clientela. As instituições financeiras perceberam a importância desses ecossistemas 

e estão tentando se envolver e trazer inovação para suas empresas. Adoção de 

estratégias de crescimento eficazes e integração com as FINTECHS será essencial 

para parcerias em inovação. A parceria com as FINTECHS subiu de 32% em 2016 

para 45% em 2017, em média, mas existem grandes discrepâncias por país. A 

expectativa média de parcerias para os próximos 3 a 5 anos é de 82%, reforçando 

que o modelo de negócios das FINTECHS passará de B2C para B2B (Figura 15) 

(PwC, 2017). 

 

A intenção de parceria também aparece no relatório da Capgemini/Linkedin, com um 

percentual de 75,5%. (Figura 16). 

 

Nas “top” 10 previsões da KPMG para 2018, duas são relativas a parcerias: OPEN 

BANKING (API´s abertas para desenvolvedores de terceiros) e BIG-TECH 

PARTICIPATION (mais parcerias entre as FINTECHS e os gigantes da tecnologia) 

(KPMG, 2018). 
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Figura 15 – Parcerias correntes e esperadas por país 
Fonte: PwC, 2017 

 

 

Figura 16 – Objetivos de negócios primários das FINTECHS 
Fopnte: Capgemini/Linkedin, 2017 

 

A integração não será fácil. Existem fatores que representam desafios para as 

FINTECHS e para as concessionárias do setor financeiro (Bancos, Empresas de 

Cartões, etc.). As diferenças de gestão e cultura, bem como a incerteza regulatória e 
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as limitações da tecnologia legada, são identificadas como desafios importantes para 

o trabalho em conjunto (Figura 17). A cultura do local de trabalho terá um papel 

importante nos próximos anos e os concessionários precisarão renovar seu propósito 

e marca para se alinharem às mudanças nas expectativas em áreas estratégicas 

como carreira, diversidade, flexibilidade e geração de valor social (PwC, 2017). 

 

 

Figura 17 – Desafios para as FINTECHS e as concessionárias do setor financeiro 
Fonte: PwC, 2017 

 

Apesar das vantagens competitivas selecionadas, a maioria das FINTECHS enfrenta 

desafios significativos na ampliação de seus negócios. A maioria delas sofre devido à 

falta de confiança do cliente, nome da marca, infraestrutura de distribuição 

estabelecida, capital e experiência no manuseio de regulamentações 

(Capgemini/Linkedin, 2018).  

 

A seguir alguns resultados globais dos relatórios da CB INSIGHTS e da KMPG. Neles 

relata-se o investimento global atual (2017) em FINTEHCS (Figura 18) e o 

investimento em Blockchain que evoluiu surpreendentemente quase do zero em 2014 

para US$ 512 milhões em 2017 (Figura 19). Também vê-se o valor que representam 

as 29 FINTECHS unicórnio (Figura 20), e o volume de negócios realizados com 

FINTECHS através das empresas de Venture Capital, Private Equity e aquisições e 

fusões nos Estados Unidos (Figura 21). 
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Figura 18 – Investimentos Globais em FINTECHS (Venture Capital, Private Equity e 
Fusões/Aquisições) 
Fonte: KPMG, 2017 

 

Os últimos 3 anos mostram um aumento considerável na tecnologia BLOCKCHAIN.  

 

 

Figura 19 - Investimentos Globais em FINTECHS de BLOCKCHAIN 
Fonte: KPMG, 2017 
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Figura 20 – 29 FINTECHS Unicórnios 
Fonte: CBINSIGHTS, 2018 
 

 

 

Figura 21  – Atividade de Venture Capital, Private Equity e Fusões/Aquisições de 
FINTECHS nos EUA 
Fonte: KPMG, 2017 
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FINTECHS NO BRASIL  

 

O alto nível de consumo e o crescimento rápido dos smartphones coloca o Brasil em 

23º lugar no ranking geral projetado para o setor de FINTECHS (Tabela 1), devido à 

baixa concentração de ativos financeiros e à penetração da banda de acesso à 

internet (ITA, 2016). 

 

O censo de Startups realizado no Brasil pela StartSe em 2017 (Figura 22) mostra uma 

concentração deste tipo de empresa nas regiões sudeste e sul (83% dos 

pesquisados). Outra informação mostrada por este censo é que a idade média destas 

empresas pesquisadas é de 2,44 anos, ou seja, fundadas entre 2016 e 2017 (Figura 

23) (StartSe, 2017). 
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Tabela 1 – Ranking projetado de participação no mercado das FINTECHS  

Classificação Mercado 
PIB Nominal 

(Bilhões de US$) 
Ativos Financeiros 

/ PIB (%) 
Largura de 
Banda /100 

Participação 
no mercado 

  
EUA (para 
referência) 

19535 1094 31,8 34,86% 

  Mercados de Exportação       

1 Japão 4299 1390 31,4 9,62% 

2 China 12404 814 18,2 9,42% 

3 Reino Unido 2968 1425 40,3 8,74% 

4 França 2557 1199 43,9 6,90% 

5 Alemanha 3573 758 38,2 5,31% 

6 Canadá 1794 1071 34,5 3,40% 

7 Holanda 807 1504 41,2 2,56% 

8 Austrália 1440 856 30,2 1,91% 

9 Coreia do sul 1372 682 39,8 1,91% 

10 Suíça 738 1107 44,9 1,88% 

11 Hong Kong 319 3288 31,6 1,70% 

12 Itália 1899 564 25,2 1,39% 

13 Espanha 1288 528 30,3 1,06% 

14 Bélgica 491 1074 37,6 1,02% 

15 Taiwan 559 1209 28,9 1,00% 

16 Suécia 547 1011 33,9 0,96% 

17 Dinamarca 317 1096 41,6 0,74% 

18 Irlanda 261 1756 30,4 0,71% 

19 Noruega 450 706 39,8 0,65% 

20 Cingapura 309 924 31,8 0,47% 

21 Rússia 1456 281 21 0,44% 

22 Áustria 405 660 27,1 0,37% 

23 Brasil 1682 280 13,7 0,33% 

24 Finlândia 248 732 33,8 0,31% 

25 Portugal 210 987 27,5 0,29% 

26 México 1269 292 12,2 0,23% 

27 Polônia 496 331 23,9 0,20% 

28 Israel 335 407 27 0,19% 

29 Filipinas 356 319 27,9 0,16% 

30 Tailândia 456 440 15,3 0,16% 

31 Grécia 211 423 32,5 0,15% 

32 Malásia 341 545 14,1 0,13% 

33 Índia 2572 526 1,9 0,13% 

34 Turquia 776 240 13,4 0,13% 

35 Hungria 133 438 39,9 0,12% 

36 Nova Zelândia 181 358 34,9 0,12% 

37 Venezuela 460 355 11 0,09% 

38 República Tcheca 209 360 21,2 0,08% 

39 Vietnã 231 539 11,9 0,08% 

40 Chile 251 412 14,1 0,07% 

Fonte: ITA, 2016, p. 36 
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Figura 22 – Origem das Startups no Brasil 
Fonte: StartSe, 2017 
 

 

Figura 23 – Idade das Startups no Brasil 
Fonte: StartSe, 2017 
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3 METODOLOGIA E DADOS 
 

Este estudo levantou informações dos 4 maiores bancos brasileiros e dos 4 maiores 

bancos Americanos. Em ambos os países foram coletadas informações dos relatórios 

anuais e de relatórios que constam nas relações com os investidores. No Brasil foram 

levantadas informações do ITAÚ UNIBANCO, BRADESCO, BANCO DO BRASIL E 

SANTANDER, nos EUA foram levantadas informações do JPMORGAN CHASE, 

CITIGROUP, BANK OF AMERICA e WELLS FARGO. 

 

Foram usadas as palavras chave: FINTECH, inovação, digital e tecnologia e outras 

palavras relacionadas com as ações específicas de cada banco, como por exemplo 

CUBO, que se refere ao projeto de inovação e coworking do Itaú. Os relatórios anuais 

foram coletados do ano de 2013 até o ano de 2017. Outros relatórios disponíveis nas 

páginas de relação com investidores também foram usados, como por exemplo no 

caso dos bancos americanos, os relatórios “proxy statement”, no caso foram 

investigados os do ano de 2018. 

 

O levantamento dos dados mostrará as iniciativas que cada banco realizou no período 

de 2013 a 2017. Estas iniciativas serão colocadas em uma tabela. Nesta tabela além 

relação das iniciativas inovadoras, teremos duas colunas onde se responderá se a 

iniciativa cria (ou adquire ou realiza parceria com) empresas de tecnologia financeira 

(FINTECHS) e se esta iniciativa tem afinidade com as tecnologias e com os modelos 

de negócios (ver revisão da literatura) mais utilizados pelas FINTECHS. Após tabular-

se as iniciativas com as respostas para as outras colunas, soma-se os resultados por 

banco e coluna e coloca-se em outra tabela para analisarmos os resultados na 

conclusão. 

 

A conclusão será dada com base em diversos argumentos, entre eles: o regulatório, 

a situação econômica do país, o acesso às tecnologias, o tempo dedicado ao assunto 

dado por cada instituição, tempo de operação de FINTECHS no país, globalização, 

etc. 
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3.1 Bancos Brasileiros 

 

3.1.1 Itaú Unibanco 

 

“Nestes 93 anos de história, alcançamos o posto de maior banco do país (em ativos 

totais) e somos considerados a marca brasileira mais valiosa do Brasil por publicações 

como Interbrand, entre outros importantes reconhecimentos. Essas conquistas são 

fruto da forma como conduzimos os negócios, sempre colocando a ética à frente dos 

resultados, buscando constantemente a inovação e a excelência” (Itaú Unibanco, 

2017).  

 

A partir dos relatórios anuais pesquisados foi visto que a primeira iniciativa do Itaú em 

direção ao mercado digital externo foi em 2013, no qual foi anunciado que a Redecard 

S.A. mudaria seu nome para Rede e que a mudança de marca fazia parte da 

estratégia da empresa de continuar a expandir seu negócio na arena digital, que 

também incluiu o lançamento da e-Rede (plataforma de gateway para comércio 

eletrônico) e da m-Rede (plataforma POS para celular). Em 2013 também surgiu a 

primeira agência digital.  

 

Em 2014 o número de agências digitais subiu para 31 e em 2015 para 94, 135 em 

2016 e 160 em 2017. 

 

Os investimentos em inovação e tecnologias digitais do Itaú Unibanco tiveram seu 

maior significado para a evolução em direção às FINTECHS, a partir de 2014 com a 

aquisição da MAXIPAGO pela REDECARD, uma empresa de gateway – dispositivos 

de interconexões de rede de pagamento eletrônico móvel. Em 2015 o Itaú Unibanco 

funda o CUBO, com o qual ganhou o prêmio Efinance na categoria FINTECH, um 

centro de empreendedorismo tecnológico (o maior da américa latina). Ainda em 2015 

o Itaú implanta um novo centro tecnológico, com a finalidade de sustentabilidade dos 

negócios nas próximas décadas (até 2050), de inovação, competitividade e 

principalmente de digitalização (Itaú Unibanco, 2016). 

 

Em setembro de 2016, o Itaú lançou um aplicativo para abertura de conta pelo celular. 

Apenas nos quatro primeiros meses, mais de 60.000 contas foram abertas de forma 
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digital. Fez também neste ano parceria com a startup internacional R3, que reúne mais 

de 70 das maiores instituições financeiras do mundo em um esforço internacional para 

desenvolver e implementar soluções inovadoras para o mercado a partir de 

tecnologias ledger compartilhadas, cuja base é o blockchain. 

 

O Cubo (Associação Cubo Coworking Itaú – entidade mantida pelo ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING) não entra na consolidação do relatório anual (Itaú Unibanco, 2016). 

 

Em 2017 o Cubo ganha novamente um prêmio, o Startup Awards na categoria co-

working, dado pela Associação Brasileira de Startups (outubro de 2017). Também 

neste ano o App Light foi vencedor do Financial World Innovation Awards. Este App 

foi desenvolvido em conjunto com os próprios clientes. O aplicativo necessita menor 

uso de memória dos smartphones e oferece navegação mais simples do que a 

tradicional. O app Light já atingiu mais de 500 mil usuários, com 90% de fidelização 

(Itaú Unibanco, 2017). 

 

No relatório anual de 2017 a palavra digital (e digitais) aparece 137 vezes, 92 no de 

2016, 55 no de 2015, 32 no de 2014 e no de 2013 apenas 17. A palavra inovação 

aparece 26 vezes no relatório de 2017, 24 no de 201, 20 no de 2015, 16 no de 2014 

e apenas 6 no de 2013.  A palavra FINTECH aparece apenas uma vez nos relatórios 

de 2016 e 2017 

 

Em 2017 o Itaú Unibanco revelou para os seus colaboradores o seu propósito, 

destacando os valores que fazem parte da sua essência e que os trouxeram até aqui. 

 

O proposito revelado foi “estimular o poder de transformação das pessoas”.  

 

Em linha com este objetivo, a chegada do novo presidente do Itaú Unibanco foi 

marcada pela incorporação desse propósito na organização, que originou a definição 

de seis prioridades estratégicas que nortearão as ações do banco nos próximos anos: 

Centralidade no Cliente, Transformação Digital, Gestão de Pessoas, Gestão de 

Riscos, Rentabilidade Sustentável e Internacionalização 
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A estratégia Transformação Digital já aparece com uma série de iniciativas em 2017 

que destacamos aqui: 

 O desenvolvimento de mais de mil APIs (application programming interface), 

que permitem a criação de aplicativos reutilizáveis;  

 A participação em 100% das aplicações de Blockchain sendo desenvolvidas no 

Brasil para evoluir o mercado financeiro;  

 A consolidação de uma nuvem (cloud) privada, que já roda dezenas de 

aplicações (sistemas internos) do banco; e  

 O uso de inteligência artificial e machine learning para ganho de eficiência 

operacional. 

 

Ainda segundo o relatório de 2017 os frutos dessa transformação digital se 

concretizam por meio da combinação harmoniosa de três elementos fundamentais: 

 

1. O primeiro deles é: pessoas com expertise digital. São especialistas em design, 

experiência do usuário, ciência de dados, mídia digital, web analytics e 

segurança da internet. Em dois anos o Itaú aumentou em 13 vezes a presença 

de profissionais com perfis digitais no Itaú Unibanco. 

2. O segundo é a simbiose tecnologia-negócios, considerando um 

reconhecimento que a área de Tecnologia é fundamental na criação de 

soluções de transformação. Com isso o Itaú pretende acelerar a frequência de 

inovações e disrupções. Neste conceito o Itaú está utilizando comunidades de 

entregas e times multidisciplinares que trabalham de forma colaborativa, 

seguindo os princípios de Lean (técnica de gestão de processos utilizada para 

minimizar desperdícios) e Agile (modelo de gestão de projetos de forma ágil). 

3. O último componente é a centralidade no cliente, também entendida como uma 

nova concepção de banco. 

 

Neste ano também foi a criado o Digital Advisory Board com o papel de propor o 

desenvolvimento tecnológico. 

 

Abaixo a evolução nos últimos cinco anos do uso dos canais digitais (Figura 24). 
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Figura 24 – Evolução do uso dos canais digitais no Itaú Unibanco 
Fonte: Itaú Unibanco, 2017 
 

Ainda em 2017, o Itaú integra os grupos de trabalhos do Laboratório de Inovação 

Financeira – LAB, uma iniciativa para fomentar a criação de instrumentos financeiros 

que potencializem o desenvolvimento sustentável e impacto positivo. A ação é 

liderada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), e neste ciclo o laboratório promoveu discussões Inter setoriais em três grupos 

de trabalho diferentes: Títulos Verdes, Finanças Verdes e Instrumentos Financeiros 

para Investimentos de Impacto Social (http://www.labinovacaofinanceira.com). 

 

“O LAB é um espaço para debater experiências internacionais e construir um diálogo 

Inter setorial organizados em grupos de trabalho (GT) sobre quatro temas: Finanças 

Verdes, Fintech, Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto e Títulos 

Verdes” (Laboratório de Inovação Financeira, 2018). 

 

 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
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3.1.2 Bradesco  

 

“Amazonas, Rio Solimões. A embarcação Voyager inicia em Manaus uma viagem que 

vai atracar em 50 comunidades ribeirinhas e 11 municípios, percorrendo 1.600 

quilômetros de rio. Leva nossa agência flutuante, que, desde 2009, promove a 

inclusão bancária, a educação financeira e o fomento ao desenvolvimento em regiões 

remotas no Norte do Brasil. No mesmo dia, em uma grande cidade brasileira, um 

jovem abre em seu celular o NEXT, uma plataforma 100% digital do Bradesco que, 

mais do que tornar disponíveis produtos e serviços, se relaciona com o usuário a partir 

de seu comportamento, por meio de ferramentas interativas, e transforma a gestão do 

dinheiro em jornadas inteligentes rumo à conquista de objetivos” (Bradesco, 2017). 

 

No relatório anual de 2017 a palavra digital (e digitais) aparece 59 vezes, 68 no de 

2016, 54 no de 2015, 23 no de 2014 e 16 no de 2013. A palavra inovação aparece 50 

vezes no relatório de 2017, 34 no de 2016, 23 no de 2015, 21 no de 2014 e 19 no de 

2013.  A palavra FINTECH aparece apenas uma vez no relatório de 2016 e 06 vezes 

em 2017. 

 

Em 2013 o Bradesco teve como iniciativa inovadora o site bradescocelular.com.br 

(atualmente inativo) para fomentar o uso de SMS e de tokens nos celulares, em 

substituição aos tokens padrão. Também fomentou o Bradesco Next, espaço de 

experimentação da marca Bradesco, lançado em 2012, em São Paulo, recebeu, até 

dezembro de 2013, 164.808 pessoas, que visitaram, interagiram com novas soluções 

tecnológicas, experimentaram novas formas de usabilidade e participaram de eventos. 

Os objetivos são continuar implementando e testando soluções no espaço e trabalhar 

para que elas sejam cada vez mais absorvidas pela Rede de Agências. O Bradesco 

lança, neste ano, de maneira pioneira no Brasil, e entre os primeiros no mundo, o 

F.Banking, aplicativo do Facebook® que permite acesso à conta através dessa 

plataforma. Em novembro deste ano o Bradesco lança um aplicativo desenvolvido 

especialmente para os óculos inteligentes do Google – o Glass (Google Glass). No 

aplicativo, é possível localizar as Agências Bradesco, máquinas de autoatendimento 

e hospitais conveniados à Rede Bradesco Saúde. Futuramente, o aplicativo deverá 

proporcionar acesso a operações bancárias básicas, como saldos, transferências e 

pagamentos de contas. O Bradesco é a primeira instituição financeira brasileira a 
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desenvolver um aplicativo para o Glass. Seus clientes poderiam testar o aplicativo no 

Bradesco Next (Bradesco, 2013). 

 

Em 2014 a palavra inovação já aparece no meio de outras como insumos e elementos-

chave para “Geração de Valor” para o Bradesco. O Bradesco foi reconhecido no 

levantamento “Technology Projects of The Year 2014”, da revista “The Banker”, que 

lista as empresas que mais se destacaram em inovações tecnológicas. Uma das 

iniciativas de fomento à inovação é o inovaBRA, lançado em todo o País, em 2014, 

como um programa que apoia projetos inovadores de startups que possam ser 

adaptados ao setor de produtos e serviços financeiros (Bradesco, 2014).  

 

Em 2015 o banco tem como uma das suas iniciativas o Bradesco Watson – 

Representando o primeiro passo em sistemas cognitivos, utilizando uma combinação 

de três capacidades: processamento da linguagem natural, geração e avaliação de 

hipóteses e aprendizagem dinâmica. O modelo capaz de aprender e se comunicar, 

baseado em sistemas de inteligência artificial, retorna respostas baseadas em grau 

de confiança. Inicialmente utilizado como ferramenta de apoio pelos atendentes da 

Central de Atendimento e pelos funcionários das agências para responder dúvidas 

sobre os produtos do banco através de uma interface de chat. Com o uso contínuo, o 

Bradesco Watson ficará mais inteligente, pois, a partir de uma pergunta efetuada em 

linguagem natural, será capaz de analisar a necessidade da informação questionada 

e retornar a melhor resposta, com base em grau de confiança (Bradesco, 2015).  

 

Neste ano (2015) o Bradesco considera como diferenciais estratégicos: inovação e 

tecnologia e segurança digital.  

 

Foi lançado o projeto do Carro Conectado, por meio da integração do Aplicativo 

Bradesco Exclusive com o Ford SYNC®, permitindo a recarga de celulares pré-pagos 

e a localização de agências e de máquinas de autoatendimento via comando de voz, 

no painel do carro. 

 

O inovaBra teve duas edições em 2015 com 560 e 549 empresas participando das 

edições respectivamente. 8 foram escolhidas na primeira edição e outras seriam 

escolhidas em 2016 com foco no setor financeiro.  
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Outras inovações de 2015: 

 

B.Checkin: aplicativo pelo qual os clientes do Bradesco Cartões encontram as ofertas 

mais próximas usando a geolocalização do seu smartphone. Basta fazer um check-in 

nos estabelecimentos participantes, pagar a despesa com cartão de crédito Bradesco 

e resgatar o crédito adquirido na oferta na fatura do cartão.  

 

Integração com Apple Watch: os aplicativos Bradesco, Bradesco Exclusive e 

Bradesco Prime possibilitam a consulta de saldo e acesso à chave de segurança M-

Token diretamente no relógio. 

 

Em 2016 a frase “A partir de visão globalizada, promovemos a integração entre 

ambientes físico e digital, com crescente convergência de clientes” passa a ser o tema 

da geração de valor para o Bradesco. Neste ano 11% dos clientes são exclusivamente 

digitais e 94% das transações bancárias são em plataformas eletrônicas e digitais, 

sendo 41% delas em celular. Nesta tecnologia (celular) os novos aplicativos foram: 

Bradesco Cartões, Bradesco Financiamentos e segmento private.  

 

Em 2016 o inovaBra aparece com inúmeras novidades. Além de ter um aumento 

expressivo na quantidade de startups inscritas nas 3 edições do programa inovaBra 

Startups, 1069, o inovaBra se transforma na plataforma de inovação do Bradesco, 

com três outros instrumentos de inovação: o inovaBra Ventures, o inovaBra Hub e o 

inovaBra Algoritmos (Bradesco, 2016). 

 

O inovaBra Hub é uma plataforma digital criada para conectar os participantes do 

ecossistema de empreendedorismo e inovação do Brasil para troca de 

conhecimentos, experiências e oportunidades de negócio. 

 

O inovaBra Ventures – Um fundo de risco corporativos para parcerias e aquisições de 

startups com o objetivo de buscar experiências inovadoras para os clientes do 

Bradesco. O capital inicial desta iniciativa foi de R$ 100 milhões e o foco foi 

FINTECHS. Os pilares de investimento escolhidos foram:  
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a) Algoritmos e máquinas inteligentes: sistemas para adição de inteligência, redução 

de BackOffice e customização em massa;  

b) Plataformas digitais: digitalização de serviços e processos com objetivo de custo 

marginal zero e melhoria de serviços ao cliente; e  

 

c) Infraestrutura ágil e moderna para suportar a velocidade das mudanças 

tecnológicas, como Blockchain, Análise de Perfil do Investidor (API), computação em 

Nuvem e infra big data. 

 

O inovaBra Algoritmos – Com missão de buscar a fronteira em pesquisas avançadas 

de modelos e algoritmos sobre grandes volumes de dados (big data) e disseminar o 

conhecimento adquirido na Organização. O foco é em algoritmos preditivos e 

prescritivos. 

 

A área de pesquisa do Banco passou a se chamar inovaBra pesquisa, com foco nas 

tecnologias Blockchain e Distributed Ledger (registro distribuído), se tornando membro 

do grupo de trabalho de Blockchain da Febraban (Bradesco, 2016). 

 

Criação do Bradesco Inteligência Artificial (BIA) – Lançamento mundial da parceria 

com a IBM no desenvolvimento de plataforma de tecnologia cognitiva com soluções 

inteligentes, o Watson, disponível para 100% das agências (Bradesco, 2016). 

 

Em 2017 o Bradesco passa a considerar as FINTECHS, como meio de transações 

financeiras, como risco emergente. Ao mesmo tempo entende esta mudança no 

mercado como uma oportunidade, promovendo a inovação através do inovaBra. 

 

Foram gastos 6 Bilhões em tecnologia e inovação em 2017 pelo Bradesco. O pilar 

estratégico passou a ser Eficiência e Inovação. Com 70 milhões de clientes e 36 

milhões de correntistas os canais digitais e eletrônicos passaram a representar 95% 

(Figura 25). 

 



 
 

53 

 

Figura 25 – Distribuição dos Canais de Atendimento 
Fonte: Bradesco, 2017 

 

O Bradesco lança o NEXT, plataforma totalmente digital que oferece um modelo de 

negócios inovador, voltado para acompanhar a jornada dos clientes e auxiliá-los. Ao 

fazer o download do aplicativo “NEXT – Faz Acontecer” o cliente pode: definir objetivos 

(com alertas de cumprimento), fazer “vaquinhas”, criar orçamentos mensais e definir 

como quer distribuir seus gastos em diferentes categorias. Até dezembro de 2017, 

mais de 480 mil usuários haviam baixado o aplicativo e mais de 280 mil haviam 

iniciado a adesão. Com o NEXT o Bradesco conquistou, entre outros prêmios, o 

“Fintech Americas 25 Most Innovate Bank 2017”, em Miami (Bradesco, 2017). 

 

No inovaBra as novidades do ano são o inovaBra Lab, ambiente com 1700 m2, 

projetado para operar em um modelo de trabalho colaborativo juntamente com 

grandes parceiros de tecnologia, residentes nesse ambiente. E no início de 2018 o 

InovaBra Internacional, programa estruturado em um ambiente de inovação sediado 

em Nova Iorque, com radar no ecossistema de inovação e empreendedorismo global 

de startups, e o inovaBra habitat, um prédio com mais de 22 mil metros quadrados, 

situado no grande centro econômico de inovação e cultural de São Paulo (entre a 

avenida Angélica e a rua da Consolação, próximo à avenida Paulista), onde grandes 
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empresas, startups, investidores e mentores trabalham de forma colaborativa para 

inovar e gerar negócios, com foco num maior protagonismo na inovação global. 

 

Como perspectiva para 2018 o Departamento de Pesquisa e Inovação continuará: a 

acompanhar as tecnologias emergentes e tendências comportamentais, a 

implementar soluções em plataforma de Blockchain na evolução de aplicações de 

inteligência artificial e a evoluir na construção de modelos digitais através de API´s 

(Application Programming Interface). 

 

O Bradesco também participa do Laboratório de Inovação Financeira – LAB 

(http://www.labinovacaofinanceira.com) (Bradesco, 2017). 

 

3.1.3 Banco do Brasil  

 

“Somos o Banco do Brasil S.A., o primeiro banco a operar no País e também a primeira 

Empresa a realizar uma oferta pública de ações no mercado de capitais brasileiro. 

Com mais de 200 anos de existência, contribuímos ativamente para o 

desenvolvimento do Brasil. Estamos presentes em 99,8% dos municípios brasileiros, 

e nossas 4.770 agências representam 21,8% de participação no sistema financeiro 

nacional. A nossa rede externa é composta por 29 dependências localizadas em 20 

países. Mantemos acordo com instituições financeiras no exterior e, em 2017, havia 

884 bancos atuando como nossos correspondentes em 106 países”. (BB, 2017). 

 

No relatório anual de 2017 a palavra digital (e digitais) aparece 117 vezes, 62 no de 

2016, 42 no de 2015, 20 no de 2014 e 22 no de 2013. A palavra inovação aparece 29 

vezes no relatório de 2017, 23 no de 2016, 14 no de 2015, 10 no de 2014 e 4 no de 

2013.  A palavra FINTECH não aparece nos relatórios anuais do BB. 

 

Em 2014 apenas uma iniciativa do BB em inovação, o “mobile payment”, em parceria 

com a OI. Em 2015 foi a primeira instituição a contratar financiamentos de veículos 

através de dispositivos móveis (BB, 2014). 

 

Em 2016 a inovação aparece como valor e a transformação digital aparece como 

direcionador estratégico. Lança o programa de incentivo à inovação “Pensa BB” e o 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
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ActionBB, um evento de inovação e empreendedorismo que trabalha dinâmicas de 

aceleração e incubação de negócios digitais. O Mobile e o internet banking 

representam 65,9% das transações (BB, 2016). 

 

Em 2017 o BB lança o Laboratório Avançado do Banco do Brasil – Labbs - espaço de 

desenho e experimentação de projetos e soluções tecnológicas com potencial de 

inovação radical em nossos processos, produtos e serviços. Com duas unidades, uma 

em Brasília e outra no Vale do Silício, na Califórnia, EUA. O ciclo de atuação do Labbs 

vai desde a ideia até a aceleração. 73,4% do total das transações foram realizadas 

por meio de celulares e internet (Figura 26). A transformação digital é um ponto forte 

na redução de despesas, como indicador o BB tem que a abertura de contas custa R$ 

24,00 usando o processo tradicional nas agências físicas e R$ 0,02 no aplicativo do 

celular. 

 

Outros destaques de 2017 são: uso do Chatbot (atendente virtual em chat) para 

pessoa física, Clientes Estilo com atendimento 100% digital (mais de um milhão de 

clientes em 2017 e o Projeto Agro Digital com uso de georreferenciamento (BB, 2017).  

 

Figura 26 – Percentual de transações por tipo 
Fonte: BB, 2017 
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3.1.4 Santander 

 

“Em 2017, vivemos tempos de transformação, crescimento, quebra de recordes e 

expectativas no Santander Brasil. Com o fortalecimento dos nossos negócios, a 

melhoria na experiência dos nossos clientes, gestão preventiva de riscos, controle de 

custos e de um time comprometido, alcançamos o melhor resultado da nossa história. 

O que podemos fazer por você hoje? ” (Santander, 2017). 

 

No relatório anual de 2017 a palavra digital (e digitais) aparece 32 vezes, 20 no de 

2016, 13 no de 2015, 13 no de 2014 e 10 no de 2013. A palavra inovação aparece 19 

vezes no relatório de 2017, 6 no de 2016, 3 no de 2015, 6 no de 2014 e 5 no de 2013.  

A palavra FINTECH aparece uma vez no relatório anual de 2017. 

 

Em 2013 uma operação importante do Santander foi a aquisição da empresa de meios 

de pagamento GETNET. Em 2014 houve a aquisição de 50% do capital da Super 

Pagamentos uma plataforma digital para venda de serviços e produtos financeiros via 

cartão pré-pago (Santander, 2013). 

 

O Santander cria o Espaço Geração Digital em 2016, na Sede Santander, reunindo 

equipes multidisciplinares, com estrutura horizontal, para estimular a inovação e dar 

mais celeridade ao desenvolvimento de novas soluções. Em 2016, as transações 

digitais representaram 73% do total, contra 66% do ano anterior (Santander, 2016). 

 

Em novembro de 2017 o banco lança o Santander Pass, uma solução de pagamento 

por meio de NFC (Near Field Communication) no formato de pulseira e adesivo, 

permitindo a realização de transações de débito ou crédito sem o uso físico do 

plástico. A GETNET (subsidiária) lança a vermelhinha, POS com opção de compra 

pelo usuário. A plataforma de pagamentos digitais chamada SUPERDIGITAL, já 

possui 1,2 milhões de usuários desde o seu lançamento, nela o usuário pode enviar e 

receber dinheiro, rachar contas e comprar em lojas e sites sem ter conta em banco 

(Santander, 2017). 
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3.2 Bancos Americanos 

 

3.2.1 JP Morgan Chase 

 

JP Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM) é uma empresa líder global de serviços 

financeiros com ativos de US$ 2,5 trilhões e operações em todo o mundo. A empresa 

é líder em serviços bancários de investimento, serviços financeiros para consumidores 

e pequenas empresas, bancos comerciais, processamento de transações financeiras 

e gerenciamento de ativos (JP Morgan Chase, 2017). 

 

No relatório anual de 2017 a palavra DIGITAL aparece 30 vezes, 27 no de 2016, 46 

no de 2015, 14 no de 2014 e 8 no de 2013. A palavra INNOVATION (ou INNOVATIVE) 

aparece 31 vezes no relatório de 2017, 40 no de 2016, 55 no de 2015, 13 no de 2014 

e 17 no de 2013.  A palavra FINTECH aparece 4 vezes no relatório anual de 2017, 15 

no de 2016 e 12 no de 2015. 

 

O Chairman e CEO Jamie Dimon em sua carta do relatório de 2013 já aponta 

obsolescência tecnológica do banco perante os avanços nos empréstimos online e 

meios de pagamentos de outros atuantes neste processo. Ele utiliza o termo Shadow 

Banks (já que o termo FINTECH não era usado na época) para ser referir aos 

competidores que não são bancos. Ele cita que estes competidores, que são muitos, 

estão entre fundos do mercado monetário e gestores de ativos, hipotecas de 

investimentos imobiliários e serviços hipotecários, e fundos de empréstimos do 

mercado intermediário ao PayPal e às câmaras de compensação (clearing houses). 

Demonstra uma grande preocupação com os preços mais baixos, a sofisticação e a 

busca por produtos bancários destes competidores, diz que não há nada 

inerentemente errado com isto, que é o estado natural das coisas e que os clientes 

até se beneficiam disto, mas clama pela regulação deste novo cenário. Sinaliza então 

que no ano posterior (2014) muita energia será gasta pelo banco para se adaptar, se 

ajustar e navegar para a nova arquitetura financeira, bem como em monitorar o 

impacto disto nos clientes e em manter um olho atento ao panorama a medida que o 

banco avançar nestas mudanças. Já cita como novas coisas por vir como o Big Data 

e a intenção de se manter como a maior empresa de pagamentos, inclusive através 

dos dispositivos móveis (JP Morgan Chase, 2013). 
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Em 2014 cria o Financial Solutions Lab, iniciativa de 5 anos, para identificar, testar e 

expandir inovações promissoras para ajudar os americanos a aumentarem suas 

poupanças, melhorarem seus créditos e construírem ativos. Investir nos próximos 6 

anos 8-9% em tecnologia. Performance digital para chegar ao custo de 3 cents por 

um depósito feito por smartfone e 8 cents por um feito no ATM (JP Morgan Chase, 

2014). 

 

Jamie Dimon demonstra em 2015 as ações do JP Morgan no sentido de iniciativas 

fortes sobre FINTECHS. Ele questiona se os gastos, no caso 9 bilhões de dólares, em 

tecnologia são suficientes. As iniciativas do banco relacionadas as áreas de negócios 

das FINTECHS são: 

 Consumidor Digital: novas funcionalidades para o app e mais facilidade e 

experiências personalizadas no site (chase.com), melhorando a interação do 

cliente com o banco. 

 Gerenciamento dos ativos e da riqueza: Investimento de US$ 300 milhões nos 

próximos 3 anos. Acesso por dispositivo móvel e um portal com acesso às 

pesquisas e análises. 

 Banco comercial: Na área de “Commercial Banking”, o J.P. Morgan ACCESS 

oferece uma plataforma para os clientes gerenciarem e unirem todas as suas 

atividades de tesouraria em um único portal seguro, que foi classificado como 

o primeiro portal de gerenciamento de caixa na América do Norte pela 

Greenwich Associates em 2014. 

 Pequenos Negócios Digitais: Duas iniciativas: 

o “Chase for Business” não é só uma marca, mas aplicações e experiência 

do usuário. A intenção inicial é fazer com que em um dia o negócio abra 

uma conta, obtenha um cartão de crédito e faça uma operação comercial 

(“triple play” no jargão do banco) 

o Chase Business Quick Capital. Trabalhando com uma FINTECH 

chamada OnDeck, o banco testará um novo produto de capital de giro. 

O processo será totalmente digital, com aprovação e financiamento 

geralmente recebidos dentro de um dia em relação ao processo atual, 

que pode levar até um mês ou mais. Os empréstimos serão da marca 
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Chase, retidos em nosso balanço e sujeitos aos nossos parâmetros de 

preço e risco. 

 Empréstimo comercial a prazo:  A vantagem competitiva é o processo do banco 

– que se esforçará para fechar empréstimos imobiliários comerciais com mais 

rapidez e eficiência do que a média do setor. 

 

O CEO também argumenta a concorrência no sistema de pagamentos das empresas 

do vale do silício. Mostra que para isso o banco tem os serviços: Chase Paymentech, 

ChaseNet e Chase Pay, respectivamente, máquina de pagamentos, autorizadora de 

cartão (ligada à VISA) e Wallet de pagamentos digitais da marca Chase (semelhante 

a um cartão de crédito ou débito) (JP Morgan Chase, 2015). 

 

Mostra ainda a solução em tempo real P2P de pagamentos. A solução disponibilizará 

fundos em tempo real com segurança através de uma única marca voltada para o 

consumidor. Esta solução o Chase está desenvolvendo com 6 bancos parceiros. O 

Chase e estes 6 bancos representam 60% dos consumidores com app de bancos dos 

EUA.  

 

E o Corporate Quick Pay, uma solução móvel e baseada na web que fornece aos 

clientes do banco uma alternativa de baixo custo para os caros cheques (de papel), 

reduzindo suas despesas em quase dois terços. Além disso, a plataforma melhora 

significativamente a segurança, aumenta a velocidade de processamento de 

pagamentos, facilita a geração de relatórios e melhora significativamente a 

experiência do cliente. 

 

O banco se engajou com mais de 300 startups de tecnologia e testou mais de 100 

tecnologias, 50% foram colocadas em produção. “Muitas soluções potenciais falharão, 

mas reconhecemos o valor da experimentação e sabemos que, mesmo que apenas 

um punhado tenha sucesso, podemos mudar drasticamente a forma como fazemos 

negócios para melhor” fala Matt James, Diretor de Operações. Entre as startups está 

uma de Blockchain. O banco está construindo “Financial Technology Innovation 

Centers” e lançando um programa de residência e convidando startups para trabalhar 

com eles tecnologias disruptivas e escaláveis (JP Morgan Chase, 2015). 
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Em resposta à pergunta a respeito do otimismo sobre as oportunidades de 

crescimento futuro para o banco Jamie Dimon já inclui o uso das FINTECHS para 

melhor atender os clientes e fazer crescer os negócios com melhores produtos e 

serviços. Ele já cita um investimento de US$ 3 bilhões (de um total de 9 investidos em 

tecnologia) em novas iniciativas em 2016, dos quais US$ 600 milhões gastos em 

soluções emergentes de tecnologia financeira, as quais incluem a construção e 

crescimento de serviços móveis e digitais e as parcerias com as FINTECHS. A razão 

pela qual o banco investe muito em tecnologia seja digital, big data ou machine 

learning é que o banco quer beneficiar seus clientes com os melhores, mais rápidos e 

frequentemente mais baratos produtos e serviços, para reduzir erros e tornar a 

companhia mais eficiente (JP Morgan Chase, 2016). Entre os produtos e serviços 

mais destacados estão:   

 Banco digital “End-to-End”: a possibilidade de abrir uma conta e a maioria das 

transações num celular 

 Consultoria de investimento automatizada e investimento autodirigido através 

de plataforma online  

 Trading eletrônico e outros serviços online com plataformas digitais mais 

robustas para as áreas de investimento corporativo e de gestão de ativos e 

riqueza 

 Developer Services API store: disponibilização de API´s que dão acesso às 

aplicações do banco para empreendedores, parceiros e FINTECHS  

 Plataforma CoIn (Contract Intelligence): plataforma automatizada de análise de 

contratos de crédito, que usa machine learning não supervisionado.  

 Em Parcerias com FINTECHS: 

o Chase Business Quick Capital: Parceria com a OnDeck 

o Chase Digital Mortgage: Parceria com a Roostify 

o Chase Auto Direct: Parceria com a TrueCar 

 

O banco lança a plataforma ZELLE, um sistema de pagamentos consumidor para 

consumidor real time. Permitindo o envio de dinheiro fácil, seguro e imediato para 

amigos e família. A ideia é concorrer com as FINTECHS emergentes (JP Morgan 

Chase, 2017). 
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Em 2017 o orçamento de tecnologia foi de US$ 10,8 Bilhões, sendo 5 bilhões para 

inovação.  

 

No final de 2017, o J.P. Morgan's Treasury Services e o Blockchain Center of 

Excellence lançaram uma rede de pagamentos com tecnologia de Distributed Ledger 

(registro distribuído) em parceria com o Royal Bank of Canada e o Australia and New 

Zealand Banking Group. Chamada de rede interbancária de informação o objeto do 

projeto piloto é usar a tecnologia do blockchain para processar as transações de banco 

para banco mais rápidas. Até o final de 2017 o FinLab apoiou 26 FINTECHS que 

ofereceram produtos financeiros inovadores para ajudar mais de 2,5 milhões de 

americanos a melhorar sua saúde financeira. Juntas estas FINTECHS levantaram 

mais de US$ 250 milhões em capital desde que aderiam ao programa. 

 

Criação da plataforma Chase Connect na área de banco comercial. Parceira com 

maior rede de pagamentos digital americana B2B (business-to-business) bill.com para 

esta plataforma (JP Morgan Chase, 2017). 

 

3.2.2 Bank of America 

 

No relatório anual de 2017 a palavra DIGITAL aparece 16 vezes, 5 no de 2016, 5 no 

de 2015, 0 no de 2014 e 1 no de 2013. A palavra INNOVATION (ou INNOVATIVE) 

aparece 8 vezes no relatório de 2017, 10 no de 2016, 3 no de 2015, 6 no de 2014 e 2 

no de 2013.  A palavra FINTECH não aparece nenhuma vez nos relatórios anuais. 

 

Apesar de ser o primeiro em pesquisa no ranking da Merrill Lynch pelo quarto ano 

consecutivo em 2014 (#1 Global Research Firm), o Bank of America cita, até 2016, 

apenas a criação de um produto, o CashPro, uma ferramenta online de pagamentos 

(citada nos relatórios anuais de 2014, 2015, 2016). Em 2017 cita o Zelle como 

ferramenta parceira (já citado também pelo JPMorgan Chase) e a Erica, a assistente 

virtual financeira do banco, que opera tanto em voz como com texto, usando 

inteligência artificial. Além de transferir dinheiro, bloquear e desbloquear cartões, a 

Erica é capaz de prover intuições proativas para os clientes sobre tendências nos 

balanços, sobre a chegada de contas para pagar e como atingir metas de economia. 
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Possui também a habilidade de rastrear informações de transações como quanto foi 

gasto em comida no mês anterior. 

 

3.2.3 Citigroup 

 

No relatório anual de 2017 a palavra DIGITAL aparece 45 vezes, 30 no de 2016, 18 

no de 2015, 14 no de 2014 e 15 no de 2013. A palavra INNOVATION (ou 

INNOVATIVE) aparece 19 vezes no relatório de 2017, 21 no de 2016, 16 no de 2015, 

20 no de 2014 e 17 no de 2013.  A palavra FINTECH aparece 4 vezes no relatório de 

2017, 8 vezes no relatório de 2016 e 4 vezes no de 2015. 

 

O Citigroup referencia duas plataformas inovadoras para tablet e smartphone que já 

estão funcionando desde 2012, o Citi Velocity e o CitiDirectBE (esta segunda 

desenvolvida pelo Citi Innovation Lab de Dublin), usadas por corretores (traders) e 

tesourarias via conexão wireless. Outras inovações digitais (Citigroup, 2013): 

 

 The Citibank® for IPad – Aplicativo lançado em 9 países. Desde 2011. 

 MoneySM
 for Health - uma solução de pagamento para pacientes com vários 

planos, multiprovedor e centrada no consumidor, projetada para simplificar e 

aprimorar o processo de pagamento de assistência médica tanto para 

pacientes como para provedores. 

 Citi Mobile® – App para os clientes bancários. Presente em 31 mercados 

 Cartão de crédito Visa payWave – lançado nas Filipinas, é um cartão de crédito 

que opera sem contato, o qual pode ser até 3 vezes mais veloz que 

pagamentos em dinheiro. 

 Nos Emirados árabes Unidos o Citi lança o E-Brokerage, uma plataforma de 

negociação dinâmica que oferece aos investidores sofisticados a capacidade 

de negociar diretamente on-line sem precisar entrar em contato com um 

corretor. 

 Na Cidade do México, a subsidiária Banamex introduz o iAcepta Mobile, uma 

leitora de cartões que pode ser acoplada ao IPhone, IPad ou IPod. 

 Na América Latina, o app Citi Beneficios dá aos clientes acesso rápido e fácil, 

através de seus celulares, a informações de descontos e promoções de 
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diferentes varejistas bem como das agências e caixas eletrônicos do Citi. 

Lançado em 11 países. 

 O Treasury and Trade Solutions (TTS) do Citi oferece gestão integrada de 

numerário e serviços de financiamento para corporações multinacionais, 

instituições financeiras e organizações do setor em todo o mundo. 

 O Citi criou os “Innovation Labs” nas regiões para facilitar a co-solução com os 

clientes e estabelecer centros de excelência para desenvolvimento de produtos 

e lançamento global. 

 Outro aplicativo criado foi o Citi Private Bank In View, para tornar a experiência 

do cliente mais personalizada e engajada. 

 

O banco cria o Citi Mobile Chalenge, iniciativa global para inspirar desenvolvedores 

para reimaginar o mobile banking e os meios de pagamentos. Introduz neste ano o 

Citi WalletSM, a carteira digital da marca Citi, que simplifica e diminui a operação online 

para apenas alguns cliques. O Citi trabalha junto com a Apple para criar o Apple Pay. 

O Citi subscreve as operações de IPO e Bônus do Alibaba Group Holding (US$ 25 

bilhões e US$ 8 bilhões respectivamente) uma gigante do mercado de FINTECHS 

(Citigroup, 2014). Abaixo alguns destaques de 2014: 

 

 Integrated Payables SolutionsSM, um pacote holístico de análise, consultoria e 

serviços de pagamentos para apoiar as empresas em otimizar o capital de giro 

e maximizar a eficiência através de sua cadeia de suprimentos. 

 TreasuryVision® Liquidity Manager, um componente chave da ferramenta 

TreasuryVision Analytics que disponibiliza uma visibilidade interativa do 

balanço, através da plataforma online do banco CitiDirect®. 

 Citi Working Capital Analytics, ferramenta que utiliza tecnologia inovadora de 

visualização, desenhada para apoiar a tomada de decisões estratégicas para 

as organizações de tesouraria, compras e centros de serviços compartilhados 

de uma empresa. 

 

O Citi tem trabalhado com o Apple Pay, Android Pay e Samsung Pay para tornar as 

soluções para dispositivos móveis disponíveis para os clientes dos EUA. E juntou-se 

à MasterCard para expandir a aceitação global da carteira digital Citi MasterPass. O 
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Citi cria uma unidade, o Citi FINTECH, para consolidar e concentrar os esforços dados 

ao rápido desenvolvimento de uma solução radicalmente simples e conectada de 

banco para dispositivos móveis. Esta unidade se engajará com parceiros (FINTECHS) 

para entregar um resultado no último trimestre de 2016. É lançado em março o app 

do Citi para o Apple Watch. Na Polônia são testados ATM´s multi-moedas e nos EUA 

o Touch ID no app para Iphone (Citigroup, 2015). 

 

No Citi Innovation Lab em Nova York, iniciou-se o teste de um caixa eletrônico sem 

tela e sem cartão que usa a tecnologia biométrica de varredura de íris para 

autenticação para permitir que os clientes realizem transações em seus smartphones 

antes de visitar o caixa eletrônico (Citigroup, 2015). 

 

O Citi Innovation Lab em Singapura recebe o FinTech Innovation Award de 2016 pela 

solução Working Capital Analytics (Citigroup, 2016). 

 

A unidade Citi Fintech lança o primeiro app de banco capaz de combinar operações 

bancárias, gerenciamento da riqueza e movimentação financeira. O app que possui 

design melhorado, fluxo de telas e linguagem amigável possui as seguintes 

funcionalidades destacadas (Citigroup, 2016): 

 

 Login único feito de diversas formas: biometria digital ou facial, voz ou por um 

PIN. 

 Trading e Investimentos: Abertura de uma nova conta de corretagem para 

negociação e compra e venda de ações, ETF´s e fundos mútuos com base em 

notícias do mercado e cotações. 

 Transferência de fundos globalmente entre contas do Citi (incluindo contas de 

corretagem). 

 Sistema 24 horas Click-to-Call para o gerente de relacionamentos e consultor 

de gestão financeira de riquezas. 

 

O Citi amplia sua parceria com o Samsung Pay para a Ásia e se junta a rede 

clearXchange®, da Early Waning, a qual habilitou os clientes para mandar ou receber 

pagamentos P2P de e para clientes de outros bancos da mesma rede. 
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As ações inovadoras e digitais do Citi em 2017 foram (Citigroup, 2017): 

 

 Criou o programa global FINTECH “Citi Tech for Integrity (T4I) Challenge em 

parceria com o Clifford Chance, Facebook, IBM, Let´s Talk Payments, 

Mastercard, Microsoft e PwC. Houveram mais de 1000 participantes com 96 

finalistas. 

 Habilitou pagamentos P2P com a rede Zelle®. 

 Investiu no Ecossistema digital para continuar a melhorar a experiência do 

cliente, as capacidades de negociação e análise de vendas e a produtividade. 

Usando Big Data, Data Analytics, Linguagem natural e Blockchain. 

 Ganhou o prêmio de banco privado mais inovador da Global Finance Magazine. 

 Realizou acordo com o Paypal para que os seus clientes de cartão possam 

utilizá-los nos comércios que aceitam Paypal. 

 Expandiu sua rede Digital Wallet para diversos mercados asiáticos. 

 A API do CitiConnect® permite que os clientes se conectem diretamente com 

o Citi em 96 países para acessar serviços usando suas próprias Estações de 

trabalho de tesouraria ou plataformas de ERP, proporcionando conveniência, 

economias potenciais de custos e risco reduzido. 

 A capacidade dos Serviços de Pagamento WorldLink® do Citi expandiu as 

capacidades transfronteiriças para 60 países, oferecendo solução de 

pagamentos simples, global e digital em várias moedas com o serviço oferecido 

em uma variedade de opções de pagamento em 135 moedas e 195 países. 

 Fez parceria com a Nasdaq para participar de uma integração internacional 

entre bancos pioneira que permite o processamento de pagamentos de forma 

direta e conciliação bancária automatizada usando o Blockchain e o registro 

distribuído (Distributed Ledger) 

 Disponibilizou esse sistema de pagamentos usando Blockchain para a Allianz 

Global Corporate para um programa global de seguros, incluindo transferência 

de dinheiro entre países. 
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3.2.4 Wells Fargo 

 

No relatório anual de 2017 a palavra DIGITAL aparece 17 vezes, 7 no de 2016, 4 no 

de 2015, 13 no de 2014 e 2 no de 2013. A palavra INNOVATION (ou INNOVATIVE) 

aparece 24 vezes no relatório de 2017, 11 no de 2016, 10 no de 2015, 13 no de 2014 

e 4 no de 2013.  A palavra FINTECH não aparece nos relatórios do Wells Fargo. 

 

“Podemos não responder de forma eficaz a essas ameaças competitivas de 

concorrentes novos e existentes e talvez sejamos forçados a aumentar nosso 

investimento em nossos negócios para modificar ou adaptar nossos produtos e 

serviços existentes ou desenvolver novos produtos e serviços para atender às 

necessidades de nossos clientes” (Wells Fargo, 2013). 

 

A primeira iniciativa encontrada do banco é a criação do Digital Innovation Lab para 

promover a inovação e formas de melhorar as experiências dos clientes e onde serão 

testadas as novas tecnologias antes delas serem colocadas em produção. Alertas das 

contas em tempo real, agendamento online com asa pessoas do banco, checar 

balanços do celular ou realizar login usando a voz são alguns dos exemplos 

desenvolvidos pelo Laboratório. CEO Mobile® é o app do Wells Fargo para clientes 

empresa (Wells Fargo, 2014).  

 

Também cria o Startup Accelerator para investimento em novas companhias que 

desenvolvam tecnologias de banco como pagamentos, depósitos e detecção de 

fraude. As faixas de valores dos investimentos vão de US$ 50.000,00 a US$ 

500.000,00 (Wells Fargo, 2014). 

 

Algumas inovações de 2015 (Wells Fargo, 2015):  

 

 O aplicativo Money MapSM é uma ferramenta online que possibilita aos clientes 

o rastreio de seus gastos, realizarem orçamentos e visualizarem as poupanças 

em gráficos fáceis de entender.  
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 O serviço yourLoanTrackerSM permite que os clientes monitorem o status de 

seus empréstimos pelo computador, smartphone ou tablet.de  

 Uso de pagamentos Apple Pay e Android Pay 

 É criado o Innovation Group, uma organização multifuncional para manter o 

banco no topo da inovação tecnológica financeira. 

 

Em 2016 um novo grupo de inovação é criado: “Payments, Virtual Solutions and 

Innovation”. O grupo é incumbido de criar a próxima geração de capacidades de 

pagamento e ofertas digitais e online para os clientes, possibilitando-os o acesso ao 

banco quando, onde e como eles quiserem.  Neste ano o Wells Fargo disponibiliza 

uma API para os serviços de gerenciamento de tesouraria. Cria o FastFlexSM solução 

online de empréstimos para pequenas empresas (Wells Fargo, 2016). 

 

Inovação é um dos seis objetivos estratégicos do banco. Soluções inovadoras de 2017 

são (Wells Fargo, 2017): 

 Acesso aos ATM´s sem cartão. 

 Uso do NFC (Near Field Communication) para autenticação nos ATM´S (+50%) 

usando uma carteira (Wallet) digital em celular. 

 A solução P2P Zelle embutida tanto no aplicativos de celular quanto na 

plataforma online 

 Intuitive InvestorSM. Esta oferta combina tecnologia de investimento inovadora 

com aconselhamento com base no telefone, oferecendo aos clientes acesso a 

carteiras de investimento personalizadas a um preço acessível. 

Convenientemente integrada aos serviços bancários on-line do Wells Fargo, o 

Intuitive Investor fornece recursos como o reequilíbrio automático de contas, 

além de insights e estratégias de investimento do Wells Fargo Investment 

Institute. 

 

Para 2018 há o anúncio de duas ferramentas “Online Mortgage Application” e “Control 

Tower”, produto para ajudar os clientes a gerenciar suas conexões financeiras de um 

único lugar (o celular por exemplo) (Wells Fargo, 2017). 
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4 RESULTADOS 

 

No capítulo 3, a seleção de iniciativas se deu em cada relatório anual dos bancos pela 

busca da palavra FINTECH inicialmente e em seguida pela palavra inovação, já que 

o termo não foi muito comumente utilizado (três dos bancos não tiveram citação do 

termo em nenhum dos relatórios). A palavra “digital” foi usada para refinar a busca por 

soluções digitais. Ainda se usou a palavra tecnologia para garantir que tudo sobre o 

assunto seria lido nos relatórios. A partir dos dados citados por banco, extraiu-se uma 

lista de iniciativas, que gerou as tabelas 2 e 3, realizadas pelos bancos entre os anos 

de 2013 e 2017. 

 

Tabela 2 – Lista de iniciativas de inovação por banco brasileiro 

Iniciativa Banco 

Criação / 
Aquisição / 

Parceria com 
FINTECHS 

Uso de 
Tecnologias das 

FINTECHS (1) 

Uso dos 
modelos de 

negócios das 
FINTECHS (2) 

m-Rede Itaú Unibanco X   1 

Agência Digital Itaú Unibanco       

Aquisição Maxipago Itaú Unibanco X   1 

Criação do Cubo Itaú Unibanco       

Parceria R3 DLT/Blockhain Itaú Unibanco   3   

App Light Itaú Unibanco       

API´s Itaú Unibanco       

Uso de Machine Learning Itaú Unibanco   1   

Digital Advisory Board Itaú Unibanco       

Participação no Lab Itaú Unibanco       

Site Bradescocelular Bradesco       

F.Banking (Facebook) Bradesco       

Google Glass Bradesco   4    

InovaBra Bradesco       

Watson Bradesco   1   

Ford Sync Bradesco       

B.Checkin App Bradesco       

Apple Watch Bradesco   4   

Cliente Digital Bradesco       

InovaBra Ventures Bradesco       

InovaBra Hub Bradesco       

InovaBra Algoritmos Bradesco   1   

InovaBra Pesquisa 
(Blockchain, etc.) 

Bradesco   1, 3   

BIA Bradesco   1   

Bradesco NEXT Bradesco       

InovaBra Lab Bradesco X     

InovaBra Internacional Bradesco       

InovaBra Habitat Bradesco       

API´S Bradesco       
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Mobile Payment BB       

Financiamento Veículos 
(mobile) 

BB       

Pensa BB BB       

Action BB BB       

Labbs BB X     

ChatBot BB   1   

Agro Digital BB       

Aquisição GETNET Santander X   1 

Aquisição Super 
Pagamentos 

Santander X   1 

Santander Pass Santander   4 1 

SUPERDIGITAL Santander     1 

Fonte: o Autor 
(1) 1: Inteligência Artificial 2: Peer-to-Peer 3: Blockchain 4: Outras (NFC, IoT, Biometria) 
(2) 1: Pagamentos 2: Gerenc.Riqueza 3: Crowdfunding 4: Empréstimos 5: Mercado Capitais 6: Seguros 7: Moedas 
Digitais 

 
Tabela 3 – Lista de iniciativas de inovação por banco americano 

Iniciativa Banco 

Criação / 
Aquisição / 

Parceria 
com 

FINTECHS 

Uso de 
Tecnologias das 

FINTECHS (1) 

Uso dos 
modelos de 

negócios das 
FINTECHS (2) 

Financial Solutions Lab JP Morgan Chase       

Consumidor digital JP Morgan Chase       

Plataforma de Gerenciam. 
Riqueza 

JP Morgan Chase     2 

Commercial Banking JP Morgan Chase       

Chase For Businness JP Morgan Chase     4 

Chase Quick Capital JP Morgan Chase X   1 

Empréstimo Comercial JP Morgan Chase     4 

Chase Pay JP Morgan Chase     1 

Quick Pay JP Morgan Chase     1 

Financial Technology 
Innovation Centers 

JP Morgan Chase X 3   

API´S JP Morgan Chase       

Plataforma CoIn JP Morgan Chase   1, 3   

Digital Mortgage JP Morgan Chase X   4 

Chase Auto Direct JP Morgan Chase X     

Parceria com o Zelle JP Morgan Chase X 2 1 

Blockchain (rede de bancos) JP Morgan Chase   3   

FinLab JP Morgan Chase X     

Chase Connect JP Morgan Chase X 2 1 

CashPro Bank Of America     1 

Parceria com o Zelle Bank Of America X 2 1 

Erica Bank Of America   1   

Citi Velocity Citigroup       

Citi DirectBE Citigroup X   5 

Citi Innovation Labs Citigroup X     

Citibank for Ipad Citigroup       

Money For Health Citigroup       

Citi Mobile Citigroup       
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Visa PayWave Citigroup     1 

E-Brokerage Citigroup     5 

iAcepta Citigroup       

Citi Beneficios Citigroup       

Tresury Trade solutions Citigroup      4 

Citi Private Bank In View Citigroup       

Citi Mobile Chalenge Citigroup       

Citi Wallet Citigroup   3   

TreasuryVision Liquidity 
Manager 

Citigroup       

Citi Working Capital 
Analytics 

Citigroup       

Citi FINTECH Citigroup X   2, 5 

ATM com varredura de Iris Citigroup       

Novo app com biometria Citigroup X 4   

clearXchange Citigroup   2   

Citi Tech for Integrity (T4I)  Citigroup X     

Parceria com o Zelle Citigroup   2 1 

Big data, Blockchain, Data 
Analytics 

Citigroup   3   

API´s Citigroup       

Nasdaq Blockchain / DLT Citigroup   3   

Allianz Citigroup  3 6 

Digital Innovation Lab Wells Fargo X 4   

CEO Mobile Wells Fargo       

Starttup Accelerator Wells Fargo X     

Money Map Wells Fargo       

yourLoanTracker Wells Fargo       

Innovation Group Wells Fargo       

API´s Wells Fargo       

FastFlex Wells Fargo     4 

NFC nos ATM´s Wells Fargo   4   

Parceria com o Zelle Wells Fargo X 2 1 

Intuitive Investor Wells Fargo       

Online Mortgage Application Wells Fargo     4 

Control Tower Wells Fargo       

Fonte: o Autor 
(1) 1: Inteligência Artificial 2: Peer-to-Peer 3: Blockchain 4: Outras (NFC, IoT, Biometria) 
(2) 1: Pagamentos 2: Gerenc.Riqueza 3: Crowdfunding 4: Empréstimos 5: Mercado Capitais 6: Seguros 7: Moedas 
Digitais 

 

As colunas 2, 3 e 4 referem-se à afinidade de cada iniciativa com os temas deste 

trabalho que são: pesquisar se as estratégias dos bancos mudaram devido as 

empresas de tecnologia financeira (FINTECHS), seus modelos de negócios e suas 

tecnologias utilizadas. A coluna 3 indica se houve envolvimento de FINTECH na 

iniciativa, seja com a criação ou aquisição de uma ou mais empresas de tecnologia 

financeira ou através de uma parceria com este tipo de empresa. A coluna 4 indica se 

iniciativa usou ou não uma tecnologia utilizada pelas FINTECHS, citadas na revisão 
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da literatura. A coluna 5 mostra se a iniciativa do banco estava relacionada ou não 

com os modelos de negócios mais explorados pelas FINTECHS, segundo a literatura 

científica. Nas colunas 3 e 4 usou-se um índice (mostrado nas notas da tabela) 

indicando qual tecnologia e modelo de negócio estava relacionado com a iniciativa 

citada do banco. 

 

As somas das quantidades de iniciativas e a quantidade de interações de cada 

iniciativa com as FINTECHS, das tabelas 1 e 2, foram colocadas na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Totais de iniciativas inovadoras por banco e de ações com as FINTECHS 

Banco  

Iniciativas 
Inovadoras em 

Tecnologia 
Financeira  

Criação / 
Aquisição / 

Parceria com 
FINTECHS  

Itaú Unibanco 10 2 

Bradesco 19 1 

Banco do Brasil 7 1 

Santander 4 2 

TOTAIS  40  6 

JP Morgan Chase 18 7 

Bank of America 3 1 

CitiGroup 26 5 

Wells Fargo 13 3 

TOTAIS 60   16 

Fonte: O Autor 

A informação da coluna 3 da tabela 4, mostra o envolvimento com FINTECHS nas 

iniciativas dos bancos americanos maior que (em números absolutos) a quantidade 

envolvimentos nos bancos brasileiros, sendo 16 iniciativas envolvendo FINTECHS 

nos EUA contra 6 no Brasil. Em termos percentuais estes números representam 

26,67% das iniciativas inovadoras nos EUA e 15% das iniciativas no Brasil. Estes 

números representam as interações diretas com as FINTECHS, apesar dos relatórios 

anuais citarem diversos programas de inovação (concursos) promovidos pelos bancos 

com uma quantidade de participações chegando a centenas de empresas de inovação 

financeira (parágrafo 3 deste trabalho), mas estes concursos possuem a função de 

apenas dar incentivos às Startups e não estão diretamente relacionados com as 

estratégias dos bancos, que é o que a tabela 4 procura quantificar. 
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Foi visto no relatório da KMPG (Figura 28) que os EUA chegaram a ter atividade de 

VC (ou PE ou M&A) em mais de 200 negócios por trimestre com FINTECHS nos anos 

de 2014 e 2015 e em torno de 180 nos anos de 2016 e 2017, mostrando que o número 

de FINTECHS em atividade é muitas vezes superior ao número de FINTECHS 

mostrado na tabela 4. No caso do Brasil o número de FINTECHS é de 377 

(Finnovation, 2018). 

 

Os motivos de um número muito menor de atividades dos bancos com as FINTECHS 

do que a quantidade de FINTECHS existentes (quantidades citadas no parágrafo 

anterior) por país podem ser são vários. No caso dos EUA os principais motivos 

demonstrados nos relatórios anuais são: risco em termos de segurança da informação 

no caso dos produtos e tecnologias usadas pelas FINTECHS e o poder regulador aos 

quais os bancos têm que se reportar e seguir. No caso do Brasil o Censo StartSe de 

2017 (Figura 23) cita que a idade das Startups é de 2,4 anos em média e que 20% 

das Startups ativas encontra-se em fase de escala (crescimento), o que pode ser a 

explicação do número pequeno de FINTECHS envolvidas com os maiores bancos 

brasileiros, nos casos levantados, 6, em relação a quantidade total de FINTEHCS 

existentes, 377. 

 

Tabela 5 - Comparativo do uso de tecnologias das FINTECHS pelos bancos 
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BRADESCO 5   1 2  
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SANTANDER       1 

          

JPMORGAN 
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1 2 3   

BANK OF AMERICA 1 1     

CITIGROUP   2 4 1 

WELLS FARGO   1   2 

Fonte: o Autor 

 



 
 

73 

A tabela 5 mostra que os bancos americanos estão usando todas as tecnologias 

usadas pelas FINTECHS citadas na revisão de literatura. Destaque para a tecnologia 

PEER-TO-PEER (item 2.3) que é usada em todos os maiores bancos americanos e 

em nenhum banco brasileiro, neste caso, um dos motivos é o produto ZELLE®, criado 

pela empresa Early Warnings, na qual, 3 dos 4 bancos americanos têm participação. 

E também para o Blockchain com 7 iniciativas. 

 

No Brasil verifica-se que a Inteligência artificial é a mais procurada, principalmente 

pelo Bradesco, que vem anunciando na mídia recentemente, seu produto BIA. 

Podemos ver ainda que o Itaú Unibanco e o Bradesco estão investindo em Blockchain, 

tecnologia usada pelas moedas digitais, como o bitcoin.  

 

Tabela 6 - Comparativo do Uso de Modelos de Negócios das FINTECHS 
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BANCO DO BRASIL 2             

BRADESCO               

BANCO DO BRASIL               

SANTANDER 4             

                

JPMORGAN 
CHASE 

5 1   3       

BANK OF AMERICA 2             

CITIGROUP 2 1   1 3 1    

WELLS FARGO 1     2       

Fonte: o Autor 
 
A tabela 6 mostra, no caso do Brasil, que o modelo de negócios de meios de 

pagamento é o único, entre os mais utilizados pelas FINTECHS (item 2.2), que foi 

explorado pelos bancos, com envolvimento direto de 4 FINTECHS (os outros dois 

envolvimentos, dos 6 citados na tabela 4, foram de iniciativas de incentivo, os “Labs”). 

 

No caso dos EUA, 5 modelos de negócios são explorados, com destaque também 

para os meios de pagamento e para os empréstimos. 
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Pode ser visto que 2 modelos de negócios das FINTECHS não foram explorados pelos 

bancos, são: Crowdfunding e Moedas Digitais. Neste último pode-se verificar, através 

da tabela 5, que apesar de não haver negócio direto de moeda digital, os bancos estão 

investindo na tecnologia usada pelas moedas digitais, o Blockchain, neste caso estão 

interessados no conceito de Wallet e no modelo de registro desta tecnologia (ver os 

casos Nasdaq e Allianz do Citigroup e o produto Treasury Services do JPMorgan 

Chase), o modelo de registros (Distributed Ledger) permite transparência à 

contabilização.  
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5 CONCLUSÃO 
 

O forte crescimento global das FINTECHS a partir de 2014 (Figura 22 – Item 2) trouxe 

grande preocupação aos bancos americanos que reagiram e adotaram diversas ações 

para combater a competitividade, que em alguns casos é global, com atuações em 

muitos países e em diversos continentes (ver discurso do CEO do JP Morgan Jamie 

Dimon em 2013 já incomodado com a situação – item 3.1). Nos relatórios anuais dos 

bancos americanos aparecem a concorrência da FINTECHS como risco. Houveram 

reações dos bancos americanos. O JP Morgan por exemplo vem dedicando parte do 

orçamento de TI em inovação tecnológica financeira (US$ 3 bilhões em 2017). O Citi 

criou sua própria FINTECH, e assim os bancos americanos estão investindo em parte 

para concorrer com as FINTECHS (Citigroup), em parte para se unir, como no caso 

da Early Warning, detentora do Zelle® (serviço de pagamentos citado nas iniciativas 

dos bancos americanos – item 3), cuja propriedade é dos bancos JP Morgan chase, 

Wells Fargo, Bank of America e outros. Outra união citada é do Citi com a Nasdaq e 

outros bancos, usando tecnologia Blockchain. Ao mesmo tempo os bancos 

americanos estão cobrando em seus relatórios anuais uma atenção do poder 

regulador. Tecnologia como o Blockchain, já em uso no mercado pelas moedas 

digitais, agora é que começa a ser regulamentado pelo Federal Reserve Americano. 

 

No Brasil vemos que os Bancos Itaú e Bradesco estão na frente das inciativas. 

Podemos verificar pela idade das startups (2,4 anos em média) e pela quantidade de 

FINTECHS (377) apontadas na coleta de dados, e pela quantidade de iniciativas dos 

bancos com as FINTECHS, apresentadas no resultado, é que o mercado ainda parece 

ter um potencial de crescimento (nos EUA são mais de 700 FINTECHS e no Brasil 

377) para quem quiser inovar na tecnologia financeira e procurar parceria com os 

Bancos. Podemos ver pelos resultados que existem dois modelos de negócios não 

explorados pelos bancos, o Crowdfunding e as moedas digitais. O Crowdfunding é 

explicado na literatura (item 2.2) que é um modelo onde as FINTECHS intermediam 

dois agentes, os investidores e por exemplo os criadores de novos produtos, função 

essa que não faz parte do portfólio de serviços bancários regulamentados, explicando 

assim a ausência dos bancos neste modelo de negócio. No caso das moedas digitais 

o motivo é outro, o poder regulador. Nem no Brasil nem nos EUA há uma 
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regulamentação para moedas digitais. Desta forma as FINTECHS deste modelo de 

negócios estão sem a concorrência dos bancos. 

 

Com relação as tecnologias podem-se concluir que no Brasil não foi explorada ainda 

a tecnologia PEER-TO-PEER pelos bancos, o que pode ser favorável aos investidores 

e aos empreendedores, no incentivo e criação de novas FINTECHS que usem esta 

tecnologia. 

 

Para finalizar pode-se observar pelos dados coletados dos bancos americanos é que 

muitos dos produtos que foram lançados por eles, e ainda não utilizados pelos bancos 

brasileiros, podem ser aproveitados e lançados no nosso mercado, por exemplo na 

tabela 6 pode-se ver que 6 modelos de negócios ainda podem ser explorados pelos 

bancos no Brasil, ou sob outro ponto de vista, o dos empreendedores e investidores, 

uma oportunidade de se criar FINTECHS explorando estes modelos. 

 

Vejo como problema ainda as regulações e restrições que ainda impedem o 

crescimento do mercado financeiro, como por exemplo as corretoras da bolsa, que 

precisam de autorização e por exemplo no caso brasileiro, os órgãos reguladores não 

estão permitindo a abertura de novos entrantes. Outra conclusão, é quanto ao 

mercado de moedas estrangeiras que também é bastante regulado no caso brasileiro 

e também impeditivo de novos entrantes. 
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