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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a tendência das fintechs no setor financeiro brasileiro. 

O fenômeno das fintechs ocorre em todo mundo e as inovações trazidas por elas vêm 

transformando o setor financeiro. A relevância da pesquisa está na atualidade do tema e 

na importância que o sistema financeiro tem no sistema econômico atual. Para a 

realização da pesquisa, desenvolveu-se um estudo exploratório, com entrevista 

semiestruturada, em que foram considerados os aspectos gerais sobre as fintechs e bancos 

tradicionais e as oportunidades e desafios que encontrarão. Foram realizadas entrevistas 

com um roteiro semiestruturado com dois executivos especialistas no setor, e 

posteriormente um survey com 40 especialistas do setor. Os dados foram apresentados de 

forma descritiva, com informações sobre entrevista com especialistas selecionados e 

pesquisa com especialistas, considerando o perfil dos respondentes, questões de 

validação, bancos tradicionais e fintechs, tendência das fintechs e um guia estruturado  

com recomendações sobre o setor. A análise dos dados permitiu a identificação da forma 

de atuação dos bancos tradicionais e das fintechs, bem como  as oportunidades em ambos. 

A atuação das fintechs consiste na utilização de tecnologias disruptivas com base na 

experiência do cliente, as estruturas operacionais são enxutas e direcionadas à área de 

tecnologia, gestão ágil, focada em clientes millenials. O setor financeiro, por sua vez,  

concentra características importantes para ele como confiabilidade, poder de 

investimentos e capacidade de tratar grandes volumes. Além disso, a pesquisa identificou 

tendências do setor perante a evolução e posicionamento das fintechs, das instituições 

financeiras e possíveis novos players do setor. 

 

Palavras-chave: Fintechs; Estratégia, Setor Financeiro.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this work is to analyze the trend of fintechs in the Brazilian financial 

sector. The phenomenon of fintechs occurs throughout the world and the innovations 

brought by them have been transforming the financial sector. The relevance of the 

research is in the actuality of the theme and in the importance that the financial system 

has in the current economic system. To carry out the research, an exploratory study was 

developed, with semi-structured interviews, in which the general aspects about traditional 

fintech and banks and the opportunities and challenges they met were considered. 

Interviews were conducted with a semi-structured script with two industry experts, 

followed by a survey of 40 industry experts. The data were presented in a descriptive way, 

with information on interview with selected experts and research with specialists, 

considering the profile of the respondents, questions of validation, traditional banks and 

fintechs, trend of fintechs and a structured guide with recommendations on the sector.  

The analysis of the data allowed the identification of the way traditional and fintech banks 

operate, as well as the opportunities in both. 

The performance of fintechs consist of using disruptive technologies based on customer 

experience, operating structures are lean and technology-oriented, agile management, 

focused on millenial customers. The financial sector, in turn, concentrates important 

features for it such as reliability, investment power and the ability to handle large 

volumes. In addition, the survey identified industry trends in the evolution and positioning 

of fintechs, financial institutions and possible new players in the industry. 

 

Keywords: Fintechs; Strategy, Financial Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As novas tecnologias vem transformando mercados inteiros que estão em constantes 

mudanças e são estas mudanças que promovem uma novo sentido nos negócios, com o 

uso intensivo de novas tecnologias que exige acompanhar os novos hábitos dos 

consumidores e as formas de interação com eles. O sistema financeiro passa por 

transformações, sustentadas pelas novas tecnologias digitais, e essas inovações levam a 

criação de novos produtos e serviços.  

 

A agilidade das plataformas digitais, os menores custos e melhores experiências dos 

clientes vêm mudando o setor financeiro nos últimos anos e mostram-se como uma 

tendência do mercado. Antes o desenvolvimento de novos padrões tecnológicos estava 

centrado nas próprias instituições financeiras, sendo elas as indutoras para o 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

 

O cenário atual se configura de forma diferente, com o surgimento de novas empresas 

no mercado competindo com os bancos em nichos e produtos antes apenas dominados 

pelos bancos. Estas empresas são as denominadas fintechs, empresas que oferecem 

produtos e serviços financeiros (“fin” = financeiro) e possuem alto nível de tecnologia 

(“tech” =  tecnologia).  As fintechs são empresas que utilizam tecnologia de forma 

intensiva para oferecer produtos na área de serviços financeiros de uma maneira 

inovadora, sempre focada na experiência e necessidades do cliente. Essas novas empresas 

apresentam vantagens competitivas como estruturas mais enxutas e tecnologia de ponta,  

que possibilitam oferecer produtos e serviços mais baratos em comparação com os bancos 

tradicionais, segundo a Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs, 2018). 

 

Estes novos modelos de negócio altamente automatizados e com custos fixos muito 

reduzidos vêm forçando as instituições tradicionais a ajustarem suas estratégias e 

posicionamento de mercado. O processo de transformação do setor financeiro demostra 

que, com a entrada das fintechs no mercado, diversos produtos e serviços deixaram de ser 

ofertados exclusividade pelos bancos tradicionais.  
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1.1 Contextualização 

 

Nos últimos anos,  a velocidade da mudança tecnológica está afetando toda a 

economia mundial;  mais dispositivos estão conectados à internet e pessoas em todos os 

lugares estão usando ferramentas digitais para gerenciar suas atividades.  

 

Enquanto o alcance deste fenômeno estende-se pelo mundo todo, a indústria de 

serviços financeiros é considerada a mais vulnerável a mudanças tecnológicas. 

 

Considerando que há alguns anos atrás o desenvolvimento de soluções eram gargalos 

para evolução do modelo financeiro tradicional, hoje existem plataformas de análises 

avançadas, retiradas de vestígios digitais para conduzir avaliações de crédito mais rápidas 

e a custos mais baixos, disponíveis por meio das tecnologias digitais, que estão ajudando 

a criar perfis de risco de crédito mais robustos e a melhorar a compreensão do setor, bem 

como a tomada de decisão organizacional, reduzindo assim os custos, segundo Relatório 

Oliver Wyman e CII (2016). 

 

O setor brasileiro é caracterizado pela elevada concentração financeira, em que cinco 

bancos detêm a maior parte do lucro líquido, conforme pode ser observado no Quadro 01. 

Eles não apenas possuem controle sobre 84% de todos os empréstimos feitos (tirando os 

bancos de investimento, como o BNDES) como também controlam 90% das agências 

bancárias (WORLD BANK GROUP, 2018). 

 

Quadro 01 - Bancos Tradicionais 

Bancos Tradicionais 

Instituições Lucro Líquido 

ITAÚ 10.311.204 

BRADESCO 7.880.304 

BANCO DO BRASIL 5.833.139 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.702.318 

SANTANDER 1.218.969 

    Fonte: Banco Central do Brasil (2014a). 
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Em 2011, o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou os bancos a 

oferecerem aos seus clientes a possibilidade de abrir e movimentar contas por meios 

exclusivamente eletrônicos. Ao adotar essa modalidade de serviço, o cliente estaria isento 

da cobrança de tarifas, tornando a manutenção de uma conta bancária mais barata e,  

consequentemente  promovendo a inclusão financeira. Inicialmente a medida não causou  

o impacto desejado, obtendo pouca adesão dos bancos tradicionais. Alguns anos depois, 

observou-se a chegada dos bancos digitais, que são instituições financeiras sem agências 

físicas, mas que permitem ao cliente realizar qualquer tipo de serviço bancário, como 

transferências, pagamento de contas, entre outras funções, por meios digitais. Esses 

bancos digitais são formados por instituições financeiras tradicionais com iniciativas 

100% digitais e também as fintechs, palavra resultante do casamento de "finanças" e 

"tecnologia",  atualmente um campo inovador que atrai a atenção de vários executivos do 

setor financeiro e de tecnologia (ZAVOLOKINA et al., 2016).  

 

Conforme Associação Brasileira de Fintechs (ABFINTECHS, 2018), as fintechs são 

empresas que utilizam tecnologia de forma intensiva para oferecer produtos na área de 

serviços financeiros de uma maneira inovadora, com foco na experiência e necessidade 

do consumidor. Essas novas empresas apresentam vantagens competitivas como 

estruturas mais enxutas, tecnologia de ponta que possibilitam oferecer produtos e serviços 

mais baratos em comparação com os bancos tradicionais.  

 

Essas iniciativas buscam implementar processos mais ágeis, interativos e simples para 

os clientes. Trabalham com modelos que permitem maior escalabilidade com menor 

custo, podendo refletir em menores preços para os clientes. Como resposta a estes 

movimentos, os bancos tradicionais estão lançando iniciativas digitais e, em alguns casos, 

transformando-se por completo para acompanhar a evolução. 

 

Toda essa evolução tecnológica inicia-se com a internet, que oferece melhores 

oportunidades para as empresas estabelecerem posições estratégicas distintas do que as 

gerações anteriores (PORTER, 2001). 

Os principais motivadores que impulsionaram as mudanças nos serviços financeiros 

foram acesso à internet e popularização do uso de smartphones, conforme apresenta a 

Figura 01 – Evolução das Transações por Canais. 
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Figura 01 - Evolução das Transações por Canais (em bilhões de transações) 

 

Fonte: Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária (2018) 

 

A expansão do online banking, sites de câmbio, transferências e comércio eletrônico 

está reduzindo o volume de transações em dinheiro vivo a cada dia. Enormes quantidades 

de dados provenientes destas plataformas, resultado da mudança de comportamento, estão 

transformando a economia e abrindo novas possibilidades para a indústria de serviços 

financeiros, conforme Relatório Oliver Wyman e CII (2016) e, com isso, um número 

crescente de empresas de tecnologia financeira, estão desenvolvendo ferramentas 

inovadoras para fazer essa transformação. 

 

As novas tecnologias tornam mais eficiente o acesso ao cliente, e com isso visam além 

de reduzir custos, criar experiências, linguagens simples e diretas para públicos e nichos 

específicos. 

 

Além disso, uma nova geração de consumidores nascidos nos ambientes digitais e 

conectados possuem uma percepção de valor diferente das antigas gerações. Cabe ao setor 

bancário financeiro, por meio de seus agentes definir estratégias e posicionamentos de 

mercado que atinjam a todos os clientes, principalmente a nova geração dos chamados 

geração Z ou millennials. 

 

De acordo com autores e especialistas tem-se a classificação de gerações estruturada 

da seguinte maneira: 

 De 1945 até 1967 – Geração Baby Boomers (SILVA, 2013) 
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 De 1968 até 1979 – Geração X (SILVA, 2013) 

 De 1980 até 1991 – Geração Y (SILVA, 2013) 

 De 1994 até 2010 – Geração Z ou millennials (VALOR, 2018; DELOITTE, 2018b) 

 

Conhecidos como geração Z ou millennials, nascidos entre 1994 e 2010, cresceram 

na transição do mundo analógico para o digital e têm muita facilidade com a tecnologia. 

Isso faz com que esses jovens encarem a vida de forma bem diferente das gerações 

anteriores, à qual pertencem os pais deles, que obedeciam a uma trajetória linear, com um 

objetivo a ser alcançado. 

 

Os nascidos na geração Z vivem de forma mais fragmentada, possuem valores chaves 

com referência aos aspectos como customização, velocidade, inovação e entretenimento, 

também valorizam o individualismo e a autonomia. Por isso, se espelha muito na opinião 

dos seus pares, dos seus iguais, enquanto as outras gerações deixavam a palavra final para 

a família e para as instituições (ANBIMA, 2018). 

 
Como novos consumidores são mais flexíveis e estão mais focados na personalização 

e nos aspectos da experiência de compra do que no serviço ou produto em si. Essa 

tecnologia a disposição e alcance aos denominados millennials é muito superior em 

relação às gerações anteriores. (MIKLOS ET AL. , 2016). 

 
Existem várias oportunidades na integração das fintechs e bancos tradicionais. As 

fintechs possuem soluções para problemas, velocidade em inovações em quase todos os 

setores financeiros e utilizam novas tecnologia, enquanto as instituições financeiras 

concentram valiosas informações comportamentais de seus clientes, especialização em 

nichos, tradição e renome no mercado (PwC, 2017). 

 

O objetivo da fintech é fornecer algum tipo de serviço ou produto financeiro substituto 

ou melhor do que os oferecidos pelos bancos tradicionais. Engloba serviços ou empresas 

do setor financeiro que utilizam as tecnologias modernas.  

 

As fintechs têm foco em inovações digitais e novos modelos de negócios utilizando 

novas tecnologias. Essas inovações podem alterar as estruturas industriais existentes e 

desfocar os limites da indústria, facilitar a desintermediação estratégica, revolucionar 
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como as empresas existentes criam e entregam produtos e serviços, fornecem novos 

caminhos para o empreendedorismo, democratizar o acesso a serviços financeiros e 

também criar uma ampla privacidade, regulação e cumprimento de lei (PHILIPPON, 

2016). 

 

De acordo com um relatório realizado pela PWC (2016), até 2020, mais de 20% dos 

negócios de serviços financeiros podem estar em risco por causa de fintechs. Por essa 

razão as instituições financeiras precisam mudar para atender as necessidades do 

consumidor digital, integrando a digitalização de seus processos a sua identidade 

corporativa.  

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

As fintechs possuem uma estrutura bem mais enxuta, trazem produtos e soluções 

inovadores de uma forma muito mais rápida, estão assumindo uma posição de destaque 

na criação de novos modelos de negócios, baseados no uso intensivo da tecnologia, visto 

que a conectividade está presente e não é mais necessário estabelecer a presença física 

para conquistar clientes e adquirir a escalabilidade necessária para viabilizar o negócio.  

 

Com base na contextualização do ambiente financeiro no Brasil, a pergunta de 

pesquisa para esta dissertação é: Qual a tendência das fintechs brasileiras, 

considerando o ambiente competitivo entre bancos tradicionais? 

 

1.3 Objetivos do Trabalho 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar qual a tendência das fintechs no mercado 

brasileiro, considerando o ambiente competitivo. 

 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

a) identificar os principais aspectos que impactam ou aceleram o crescimento das 

fintechs no Brasil, bem como os fatores diferenciadores para vantagem 

competitiva, na ótica de executivos do segmento;  
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b) comparar os resultados das pesquisas realizadas, a primeira com executivos do 

setor e a segunda com especialistas do assunto, a fim de encontrar os diferentes 

pontos de vista para potenciais tendências no auxílio à compreensão do problema 

de pesquisa; 

c) propor um guia estruturado com recomendações e boas práticas para 

gerenciamento estratégico aplicado ao setor financeiro, para o aumento da 

previsibilidade do mercado e auxílio à tomada de decisão. 

 

1.4 Delimitação do Trabalho 

 

Para a realização deste estudo, os seguintes limites serão definidos para determinar o 

escopo da dissertação:  

a) No contexto abordado, temas como inovação, tecnologias disruptivas, startups, 

entre outros devem ser citados como parte dos cenários. Entretanto, o presente 

estudo não pretende conceituar e nem explorar essas questões em profundidade.  

b) Considerando o grande número de atuação das fintechs em diferentes segmentos, 

a condução da pesquisa busca identificar aspectos comuns e não fará segmentação 

nas análises.  

c) A análise de tendência das fintechs será realizada somente no Brasil, ou seja, não 

serão realizadas análises internacionais. 

 

1.5 Justificativa do Estudo 

 

A evolução das tecnologias tem transformado nossas vidas e o nosso padrão de 

consumo, com o surgimento de novos concorrentes e principalmente novas necessidades 

e expectativas por parte dos consumidores. Essa transformação é muito significativa, em 

que a comunicação pessoal e presencial é substituída por soluções tecnológicas que 

permitem ao cliente optar por diversos meios de comunicação como smartphones, tablets, 

computadores, entre outros. 

No setor financeiro, o perfil dos clientes está mudando e os bancos tradicionais, 

devem se adaptar a esse novo cliente, que chega com novas necessidades e expectativas 

e que exigirá novas estratégias para ser fidelizado. Com essas mudanças que estão 

acontecendo as fintechs estão protagonizando uma transformação do mercado financeiro. 

 

http://conexaofintech.com.br/fintech/o-que-e-fintech/
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A tecnologia digital está mudando o cenário de pagamentos, globalmente 52% dos 

consumidores enviaram ou receberam pagamentos digitais em 2017, gigantes da 

tecnologia se mudaram para a esfera financeira, aproveitando o profundo conhecimento 

do cliente para fornecer uma ampla gama de serviços financeiros. Os pagamentos feitos 

por meio de suas plataformas de tecnologia estão facilitando os meios do pagamentos,  

nas principais economias emergentes, como a China, onde 57% dos proprietários de conta 

bancária estão usando telefones celulares ou a internet para fazer compras ou pagar contas 

(THE GLOBAL FINDEX DATABASE, 2017). 

 

Segundo o FintechLab (2016), o surgimento das fintechs é uma revolução e pode ser 

entendido a partir das perspectivas: design centrado no usuário, introdução de serviços 

inovadores, ganhos de eficiência, reestruturação de relações e redistribuição de poder de 

mercado. 

 

Cada vez mais as fintechs estão competindo com os bancos tradicionais. Além de 

tecnologia inovadora, as fintechs facilitam empréstimos, financiamento, gerenciam ativos 

financeiros entre outros serviços oferecidos (GOELLER, SHUREEN, 2016). 

 

As fintechs continuam a liderar a inovação no indústria bancária, afiando seu foco em 

experiência do cliente. Bancos enfrentam um número de escolhas: replicar o que as 

fintechs estão fazendo, responder com soluções igualmente inovadoras, tornar-se mais 

simbiótica e menos competitiva, ou buscar uma mistura dessas estratégias que se 

encaixam capacidades únicas e posições de mercado, conforme Relatório da Deloitte 

Banking Outlook Accelerating the Transformation (2018a). 

 

Constata-se que as fintechs no Brasil obteveram um crescimento elevado desde 2015,  

conforme ilustrado no Gráfico 01 - Evolução na Quantidade de Fintechs, e tende a 

continuar crescendo diante dos estudos de mercado apresentados pelo setor, abordados 

neste capítulo e no capítulo 1.1 Contextualização, também reforçados pela renomada 

empresa de consultoria Deloitte no Relatório da Deloitte Banking Outlook Accelerating 

the Transformation (2018a).  
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Gráfico 01 – Evolução na Quantidade de Fintechs 

     

               Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além da justificativa já citada, este estudo está fundamentado na importância do setor 

financeiro brasileiro perante o mercado mundial, levando em consideração:  

a) Fintech é um assunto pouco explorado, existem artigos escritos sobre 

fintechs, mas poucas pesquisas acadêmicas e análises apoiadas por base acadêmica; 

b) Importância do tema para o mercado financeiro no Brasil; 

c) Executivos podem utilizar o resultado das pesquisas para embasar suas 

decisões de médio e longo prazo; 

d) Considerando as analises que serão identificadas, criar vantagens 

competitivas por meio da pesquisa   

e) Interesse da autora como profissional do setor financeiro, relevância para 

autora de forma mais aprofundada.  

 

1.6 Organização do Trabalho 

  

A dissertação objeto desta pesquisa está estruturada em cinco capítulos, 

detalhados a seguir:  

 

 Capítulo 01: neste capítulo trata-se assuntos sobre introdução, contextualização 

do tema, o problema de pesquisa, bem como os objetivos, delimitação do escopo 

e a justificativa do trabalho realizado. 

 

 Capítulo 02: este capítulo fará contribuição de dados específicos do setor 

financeiro, abordando temas sobre o setor, fintechs e legislação. 
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 Capítulo 03: demonstra-se o referencial teórico escolhido para o desenvolvimento 

e fundamentação da pesquisa, trazendo os principais conceitos relacionados ao 

tema de pesquisa a ser estudado.  

 

 Capítulo 04: apresenta-se os conceitos de como o trabalho foi desenvolvido, 

apresentando a metodologia utilizada na pesquisa, delineando a amostra e os 

instrumentos para coleta dos dados, mostrando os resultados do pré-teste para 

validação do modelo antes de ir a campo coletar os resultados. 

 

 Capítulo 05: apresenta-se os resultados da entrevista e da pesquisa realizada, o 

comparativo entre as entrevistas e as pesquisas, as recomendações de gestão 

estratégica aplicados ao setor financeiro, bem como os resultados das pesquisas 

qualitativas com as opiniões de executivos do mercado. 

 

 Capítulo 06: realiza-se as considerações finais apresentando as conclusões do 

autor sobre o tema e os objetivos estabelecidos, mostrando se os resultados 

esperados foram atingidos ou não atingidos. Neste capítulo também será sugerido 

estudos futuros relacionados ao tema de pesquisa. 

 

A estruturação do trabalho resumida poderá ser observada conforme apresentado no 

Quadro 02 - Estruturação do Trabalho.  
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Quadro 02 - Estruturação do Trabalho 

Capítulo Conteúdo Assuntos 

1 Introdução 

1.1 Contextualização 

1.2 Problema de Pesquisa 

1.3 Objetivos do Trabalho 

1.4 Delimitação do Trabalho 

1.5 Justificativa do Estudo 

1.6 Organização do Trabalho 

2 
Setor 

Financeiro 

2.1 Bancos de Varejo 

2.2 Evolução do Setor 

2.3 Fintechs 

2.4 Painel das fintechs 

2.5 Legislação 

3 
Referencial 

Teórico 

3.1 Planejamento Estratégico 

3.2 Análise Estratégica 

3.3 Estratégia como Vantagem Competitiva 

3.4 Processo do Planejamento Estratégico 

3.5 Ferramentas para análise de ambiente 

3.5.1 Cinco Forças de Porter 

3.5.2 Análise SWOT 

3.5.3 Análise Pestel 

4 
Método de 

Pesquisa 

4.1 Tipo de Pesquisa 

4.2 População e Amostra 

4.3 Coleta de Dados 

4.4 Etapas da Pesquisa 

5 
Análise de 

Resultados 

5.1 Entrevista com Especialistas 

5.2 Pesquisa com Especialistas 

5.2.1 Perfil dos Respondentes 

5.2.2 Questões de Validação 

5.2.3 Bancos Tradicionais e Fintechs 

5.2.3.1 Desafios dos Bancos Tradicionais no Brasil 

5.2.3.2 Pontos Fortes no Setor Financeiro Tradicional que 

podem afetar Fintechs 

5.2.3.3 Principais Desafios das Fintechs no Brasil 

5.2.3.4 Vantagens Fintechs em relação ao Banco 

Tradicional  

5.2.3.5 Bancos Tradicionais e Fintechs serão Concorrentes 

ou Complementares 

5.2.3.6 Satisfação do Cliente  

5.2.3.7 Legislação Brasileira 

5.2.3.8 Tendências para o Brasil em 2030  

5.3 Comparativo entre as Entrevistas e as Pesquisas 

5.4 Guia de Recomendações e Boas Práticas 

6 Conclusão 

6.1 Conclusões Gerais 

6.2 Limitações da Pesquisa 

6.3 Pesquisas Futuras 
Fonte: Elaborada pela Autora 
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2. SETOR FINANCEIRO  

 

O sistema financeiro tem o importante papel de fazer a intermediação de recursos 

entre os agentes econômicos superavitários e os deficitários de recursos, tendo como 

resultado um crescimento da atividade produtiva.  

 

Sua estabilidade é fundamental para a própria segurança das relações entre os agentes 

econômicos. Isso fica evidente quando se observa que esses agentes relacionam-se entre 

si em suas operações de compra, venda e troca de mercadorias e serviços, de modo que, 

a cada fato econômico, seja ele de simples circulação, de transformação ou de consumo, 

corresponde ao menos uma operação de natureza monetária realizada junto a um 

intermediário financeiro, em regra um banco comercial que recebe um depósito, paga um 

cheque, desconta um título ou antecipa a realização de um crédito futuro (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2014a). 

 

O sistema financeiro só assume o papel de financiador do consumo e do investimento, 

caso haja segurança para os poupadores, fortalecimento das instituições financeiras e 

liberdade para que sejam criadas inovações de produtos e serviços. O desenvolvimento 

saudável da intermediação financeira é condição necessária para que seja consolidada a 

estabilização econômica de um país, assim como para criar requisitos essenciais à 

retomada da atividade econômica, de maneira autossustentada (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2014a). 

 

2.1  Bancos de Varejo 

 

Os principais bancos de varejo do mundo ainda dominam o cenário de serviços 

financeiros, fornecendo depósitos, pagamentos e infraestrutura de crédito que os 

correntistas usam sem se darem conta, mas esses bancos não são mais os únicos players 

no mercado. O comprador online pode pagar por cartão de débito ou também escolher o 

PayPal. O negócio que um dia teria contado com um banco para crédito pode agora 

emprestar de plataformas peer-to-pear (P2P) ou de credores especialistas. Vive-se um 

momento em que tudo gira em torno de acesso e conveniência. 
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A medida que a finança alternativa ganha força com os consumidores, as fintechs 

ganham novos mercados, em que uma massa crítica de consumidores e clientes 

empresariais veem as soluções guiadas pela tecnologia ofertadas por novos players no 

mercado como alternativas viáveis, e muitas vezes preferíveis aos serviços oferecidos por 

bancos tradicionais e com isso os bancos tradicionais enfrentam um desafio.  

 

Até o começo da crise financeira os bancos gozavam de um grau de confiança pública 

que era fundamental às suas marcas. Embora essa confiança não tenha sido eliminada, 

certamente foi corroída (CHISHTI; BARBERIS, 2017). 

 

Os bancos de varejo fornecem três funções cruciais: 1. eles recebem depósitos e 

fornecem aos clientes um lugar seguro para armazenar dinheiro e receber juros, apoiado 

por seguro de depósito e regulamentação; 2. facilitam pagamentos por meio de sistemas, 

incluindo dinheiro, cartões e transferências e 3. emprestam dinheiro. 

 

Esses serviços podem ser fornecidos pela nova geração de concorrentes guiados por 

tecnologia, em termos de banco de varejo o dinheiro pode ser depositado em challenger 

banks, que são pequenos bancos de varejo que estão impulsionando a inovação do setor 

financeiro no Reino Unido, colocado em cartões pré pagos, armazenados em contas 

PayPal, investido em criptomoedas como bitcoins ou por meio de locais de empréstimo 

P2P. 

 

Rysman e Schuh (2016) revisam a literatura sobre os pagamentos dos consumidores 

e discutem três inovações recentes, todas fazem um uso intenso da internet e do poder de 

computação, as três inovações levantam importantes questões de segurança e também 

ameaçam o modelo comercial tradicional dos bancos. 

 

O primeiro é o pagamento móvel, a capacidade de usar um telefone móvel para fazer 

pagamentos no varejo. Esta tecnologia já alcançou popularidade na Ásia e em muitas 

partes da África.  

 

A segunda tecnologia é a perspectiva de um sistema de pagamento em tempo real, 

mesmo com os modernos sistemas de pagamento digital, os pagamentos não são 
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resolvidos entre os bancos pelo menos um dia e muitas vezes mais, e isso tem implicações 

importantes para o uso de pagamentos em muitos contextos.  

 

A terceira tecnologia são as moedas digitais, como bitcoin, que são objetos de uma 

grande cobertura popular.  

 

Essas inovações provavelmente melhorarão as transações de varejo, mas é improvável 

que alterem fundamentalmente o sistema de pagamento (RYSMAN E SCHUH, 2016). 

 

2.2  Evolução do Setor 

 

Numa pesquisa realizada com 16 mil clientes de bancos de varejo de 32 países 

(incluindo o Brasil), com foco na a experiência do cliente no setor bancário, a pesquisa 

inclui dados qualitativos coletados por meio de entrevistas com executivos do setor 

bancário, conforme Gráfico 02 - Experiência dos Clientes com seus Bancos. Destaque 

para alguns resultados da pesquisa: 

 

No mundo 

 63% dos consumidores usam produtos ou serviços provenientes de fintechs 

 55% indicariam seus serviços a amigos e familiares 

 38% indicariam os serviços de seus bancos 

 

No Brasil 

 74% dos consumidores usam produtos financeiros/serviços provenientes de fintechs  

 69% indicariam seus serviços a amigos e familiares  

 48% indicariam os serviços de seus bancos 

 

O que consumidores apontam como vantagens das fintechs 

 facilidade de uso 

 rapidez dos serviços 

 experiência positiva do cliente 
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O que consumidores apontam como vantagens dos bancos 

 confiança na instituição 

 capital 

 experiência para lidar com os órgãos reguladores 

 

Gráfico 02: Experiência dos Clientes com seus Bancos 

Fonte: Relatório Mundial sobre Bancos de Varejo (2016) 

 

Mesmo com a evolução no setor bancário, ainda falta foco no cliente que está em 

diferentes estágios em cada banco. No estágio primário é tratada como um problema de 

usabilidade. No intermediário, considera-se o modo como o produto serve ao usuário. No 

mais avançado, trata-se de como o banco serve à vida do usuário (Relatório Mundial sobre 

Bancos de Varejo, 2016). 

 

Diante do crescimento da utilização das novas tecnologias apresentado nos últimos 

anos, bem como a previsão das novas tecnologias para o futuro, existe uma nova demanda 

iminente para o setor financeiro.  

 

De acordo com estudo realizado pela Deloitte (2018a) destaca que a fintech aplicará 

pressão significativa no mercado financeiro ao introduzir novos “Campeões Digitais” em 

todo o cenário competitivo. Isso apresenta desafios e oportunidades para as atuais 

incumbentes no curto prazo, e muito a considerar como respeita a visão de envolvimento 

do cliente e permite plano de transformação. Inovação é uma obrigação para garantir um 

lugar contínuo neste mercado. A concorrência está surgindo de muitas formas a partir dos 

instituições financeiras para pequenas, médias e grandes fintechs. 
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Para os bancos em todo o mundo, 2018 poderia ser um fator crucial ano em acelerar 

a transformação mais estrategicamente, focado tecnologicamente em instituições 

modernas e operacionalmente ágeis, de modo que eles podem permanecer dominantes e 

em rápida evolução, conforme Figura 10 - Modelo Bancário, que demonstra o modelo 

bancário do passado e do futuro. 

 

Este contexto é importante para enquadrar a crescente dominância do canal móvel que 

está rapidamente crescendo como o ponto focal da experiência bancária, alcançando 

maior o engajamento e novos clientes. 

 

O celular também está se destacando em processos críticos no ciclo de vida do cliente 

e dentro demografia-chave - Millennials e mobile banking os consumidores têm maior 

probabilidade de exigir a experiência de abertura de conta. 

 

Figura 02 - Modelo Bancário 

 

   Fonte: Deloitte (2018a) 
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A tecnologia móvel não é apenas uma ferramenta para melhorar experiência do 

cliente, mas também a que pode aumentar a produtividade em outros canais, de acordo 

com o estudo da Deloitte (2018a). 

 

2.3  Fintechs 

 

A literatura sobre fintechs é bastante escassa, especialmente no que diz respeito aos 

modelos de negócios da fintechs, conforme Philippon (2016) e Puschmann (2017). 

 

Apenas alguns artigos discutiram fintechs em relação aos seus modelos de negócio, 

como cita os autores Kauffman et al. (2015); Lacasse et al.  (2016) e Puschmann (2017). 

 

Uma recente revisão aprofundada da literatura por Puschmann (2017) identificou que, 

notavelmente desde 2010, o número de publicações discutindo fintechs aumentou, em 

2015 foram 285 publicações, sendo que a maioria dessas publicações é de jornais e 

revistas, enquanto muito poucas publicações científicas abordaram o tema até o momento. 

 

Algumas observações da literatura sobre fintech podem ser feitas nos estudos 

recentes, que sugerem que as fintechs têm modelos de negócios inovadores e poderiam 

ter modelos de negócios exclusivos (Cartwright & Allayannis, 2016; Haddad & Hornuf, 

2016; Lacasse et al. , 2016). As fintechs também estão relacionadas à inovação financeira, 

que é o ato de criar novos instrumentos, tecnologias e serviços para o mercado financeiro 

(Puschmann, 2017; Zavolokina et al. , 2016), o que poderia resultar em novos modelos 

de negócios para as fintechs. 

 

Puschmann (2017) realizou uma pesquisa sobre a digitalização da indústria de 

serviços financeiros que resultou no desenvolvimento de fintechs. Também fornece 

diferentes dimensões de fintechs e de possíveis inovações. A inovação pode ocorrer no 

modelo de negócios, produto, serviço ou organização. No entanto, Puschmann (2017) não 

descreve como a inovação ocorreu no modelo de negócios e quais são os resultados dessa 

inovação. 

 

Na literatura, as fintechs são altamente associadas a recursos digitais e de dados, 

enquanto operam como empresas inovadora, conforme autores: Arner et al.  (2016); 
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Cartwright e Allayannis (2016); Philippon (2016); Scheiback (2016); Zavolokina et al.  

(2016) e publicação da McKinsey (2015). 

 

No entanto faltam informações de base científica para essas argumentações, as 

capacidades digitais das fintechs explicam que começaram a empresa com uma 

mentalidade empreendedora digital, em relação às empresas de serviços financeiros bem 

estabelecidas e utilizaram amplamente a tecnologia móvel para a prestação de serviços 

financeiros aos seus potenciais clientes.  

 

As fintechs são altamente associados à oferta de experiências únicas aos clientes, 

adaptadas a clientes específicos (SCHEIBACK, 2016), possui tecnologia financeira que 

engloba uma nova onda de empresas que veem mudando a maneira que as pessoas pagam, 

enviam dinheiro, emprestam ou investem. Se tornaram conhecidas com o objetivo de 

responder à crescente demanda dos clientes por serviços financeiros de baixa entrada por 

meio de aplicativos móveis e plataformas online (MICU; MICU, 2016). Cartwright e 

Allayannis (2016) acrescentam que muitas empresas tradicionais de serviços financeiros 

estão se sentindo ameaçadas com o crescimento das fintechs.  

 

No entanto, os estudos não conseguiram investigar esses desenvolvimentos 

juntamente com a estratégia dos modelos de negócios das fintechs e possíveis estratégias 

de inovação de modelos de negócios que poderiam ter aplicado.  

 

Existe uma grande sinergia entre as fintechs e as instituições financeiras, como a 

capacidade de inovação das fintechs, aliado ao conhecimento de mercado das instituições 

financeiras brasileiras tradicionais. Essa sinergia pode gerar ganhos aos consumidores 

finais e as empresas, com produtos e soluções mais simples e acessíveis e também 

desenvolver uma experiência agradável, direta e mais eficiente. 

 

De acordo com Forbes (2015) a indústria bancária está pronta para mudanças com o 

surgimento das fintechs, a popularidade crescente da tecnologia blockchain, que utiliza 

uma tecnologia para armazenamento descentralizado de informações, e o domínio na 

utilização das tecnologias pelos millennials. A indústria está evoluindo, e a necessidade 

sempre crescente de preparar-se para ameaças de cibersegurança continua em destaque, 

pois os bancos continuam avaliando novas ameaças e potenciais riscos de fraude. 



34 

 

 

Uma das principais características das fintechs é a sua capacidade de inovar, em que 

uma empresa com poucos recursos é capaz de desafiar com sucesso empresas já 

estabelecidas no mercado (CHRISTENSEN, 2015).  

 

Conforme o Manual de Oslo (1997), a inovação é a implementação de um produto 

(bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 

método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

 

As inovações são originárias de pontos de vista de baixo custo ou de novos mercados, 

são possíveis porque começaram em dois tipos de mercados que os operadores históricos 

ignoram. Existem pontos de apoio de baixo custo porque os operadores tradicionais 

normalmente tentam fornecer seus clientes mais lucrativos e exigentes com produtos e 

serviços sempre melhorados e eles prestam menos atenção aos clientes menos exigentes. 

De fato, as ofertas dos operadores históricos ultrapassam os requisitos de desempenho 

deste último. Isso abre a porta para um disruptor focado em fornecer esses clientes low-

end com um produto "bom o suficiente" (BAATARTOGTOKH; KING, 2015). 

 

Para Plonski (2005), toda inovação envolve mudanças, a inovação tecnológica é 

caracterizada pela presença de mudanças em produtos de bens ou serviços oferecidos à 

sociedade, ou na forma pela qual produtos são criados e oferecidos (que é usualmente 

denominada de inovação no processo). Inovações tecnológicas em produto e processo 

evidentemente não se excluem mutuamente; pelo contrário, podem combinar-se, como 

um exemplo no passado a comercialização de DVDs (produto inovador) pela internet 

(processo inovador).  

 

Em 2014,  o investimento mundial em fintechs representou cerca de 12 bilhões de 

dólares e o investimento global feito em modelos de transformação digital no setor 

financeiro representou investimentos perto de 197 bilhões de dólares (ARNER, 

BARBERI, BUCKLER, 2015). 

 

De acordo com o Relatório Mundial sobre Bancos de Varejo (2016), metade dos 

clientes bancários em todo o mundo estão usando os produtos ou serviços de pelo menos 
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uma empresa de tecnologia financeira. Mercados emergentes lideram a utilização das 

fintechs; mais de 75% dos clientes estão na China e na Índia, seguidos por Emirados 

Árabes e Hong Kong.  

 

O Brasil tem 404 fintechs em operação; é o maior mercado de Fintechs da América 

Latina, e cada vez mais se qualifica para manter a liderança de acordo com o relatório do 

FintechLab (2018). 

 

O levantamento da FintechLab (2018) segmenta as iniciativas distribuídas nas 

categorias de Pagamentos (26%), Gestão Financeira (17%), Empréstimos (17%), Seguros 

(9%), Cryptocurrencies e DLTs (7%), Investimentos (6%), Funding (5%), Negociação 

de Dívidas (5%), Câmbio e Remessas (3%), Multiserviços (2%) e Bancos Digitais (2%), 

conforme se apresenta na Figura 03 - Fintechs Distribuídas por Categorias.  
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Figura 03 – Fintechs Distribuídas por Categorias 

Fonte: FintechLab (2018).  
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2.4  Painel das Fintechs 

 

Existem 12 mil fintechs em todo o mundo e é incontestável a evolução dos meios 

digitais na vida de clientes de instituições financeiras (MCKINSEY, 2016). 

De acordo com a FintechLab (Brasil), Finnovista (México, Colômbia, Argentina e 

Chile), 2016, o Brasil lidera o mercado com o maior número de fintechs com 244, seguido 

por México com 158 fintechs, Colômbia com 77 fintechs, Argentina com 60 fintechs e 

Chile com 56 fintechs, conforme se apresenta na Figura 04 – Fintechs no Mundo.   

 

Figura 04 – Fintechs no mundo 

 

Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

De acordo com a FintechLab (2016),  foram investidos mais de R$ 1 bilhão de reais 

em fintechs brasileiras e 72% delas receberam aporte financeiro. Elas estão concentradas 

em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Têm estruturas pequenas;  10% das 

fintechs empregam mais de 50 funcionários e 7% possuem mais de 100 funcionários, 

conforme se apresentado na Figura 05 – Fintechs em Números. 
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Figura 05 – Fintechs em Números 

 

Fonte: FintechLab (2016) 

 

De acordo com FintechLab (2018), o crescimento das fintechs no Brasil no últimos 

anos foram altos, em 2015 existiam 86 fintechs, em 2016 cresceu para 169 fintechs, em 

2017 aumentou para 332 fintechs e em 2018 esse número expandiu para 404 fintechs. 

conforme demostrado nas figuras: Figura 06 – Fintechs em 2015, Figura 07 – Fintechs 

em 2016, Figura 08 – Fintechs em 2017 e Figura 09 – Fintechs em 2018. 

 

O número representa um crescimento de aproximadamente 210% em relação período 

de agosto de 2015 à agosto de 2018, em relação às iniciativas identificadas no 

levantamento. 
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Figura 06 – Fintechs em 2015 

Fonte: FintechLab (2018) 

 

Figura 07 – Fintechs em 2016 

Fonte: FintechLab (2018) 
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Figura 08 – Fintechs em 2017  

Fonte: FintechLab (2018) 

 

Figura 09 – Fintechs em 2018 

 

Fonte: FintechLab (2018). 
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2.5  Legislação 

 

Em 09 outubro de 2013, com a alteração da Lei 12.865, as fintechs passaram a integrar 

o Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB), que permitiu a abertura de ofertas de um 

mercado bastante concentrado. 

 

A bancarização, processo onde são inseridos no sistema bancário aqueles que ainda 

não possuem conta em banco, intensificou-se desde então com a Lei 12.865, que trouxe 

maiores ofertas de serviços de pagamento, que mesmo sem conta corrente ou acesso aos 

serviços de pagamento tradicionais oferecidos pelos bancos, passaram a fazer pagamentos 

e transferências por intermédio das fintechs num ambiente seguro. Assim, a inclusão 

financeira de usuários, a bancarização e o incentivo para abertura de novos mercados, 

foram, em grande parte, processos desencadeados pela Lei n 12.865/2013 e de suma 

importância para o desenvolvimento das fintechs no Brasil. 

 

Um outro ponto de grande relevância foi a resolução n.º 4.480, aprovada em 25 de 

abril de 2016, que constitui um marco fundamental para o setor financeiro, ao dispor sobre 

a abertura e encerramento de contas de depósito por meio eletrônico.  

Dispõe sobre a abertura e o encerramento de contas de depósitos por meio 

eletrônico e dá outras providências (RESOLUÇÃO Nº 4.480, DE 25 DE ABRIL 

DE 2016). 

 

Essa resolução trouxe itens importantes, tanto para o setor financeiro quanto para os 

consumidores, estabelecendo requisitos de abertura e encerramento por meio de meio 

eletrônico, conforme mencionado no Art. 1º. 

Art. 1.º Esta Resolução estabelece os requisitos a serem observados pelas 

instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil na abertura e no encerramento de contas de depósitos 

por meio eletrônico. 

 

No Art. 3.º, reforçam-se aspectos relevantes que demonstram preocupação do Banco 

Central como adequar procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro, 

financiamento ao terrorismo e controles para garantir a identidade do cliente.  
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Art. 3.º Na abertura de conta de depósitos por meio eletrônico, as instituições 

mencionadas no art. 1.º devem adotar procedimentos e controles que permitam 

confirmar e garantir a identidade do proponente, a autenticidade das informações 

exigidas, bem como adequar os procedimentos relativos à prevenção à lavagem 

de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, inclusive mediante confrontação 

das informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou 

privado. 

 

Esse novo modelo de negócios digital, permite que os cliente seja digital, não sendo 

mais necessário ir até uma agência física para realizar abertura, encerramento de conta e 

fazer transações. 

 

Novas resoluções nº 4.656 e nº 4.657 publicadas pelo Banco Central em 26 de abril 

de 2018, têm por objetivo fomentar a incorporação de inovações no âmbito do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN), bem como estimular a participação de novas instituições 

provedoras de crédito. 

 

Com aprovação destas resoluções as fintechs podem atuar em uma de duas opções: 

Sociedade de Crédito Direto (SCD), que caracteriza-se pela realização de operações de 

crédito, por meio de plataforma eletrônica, com recursos próprios ou Sociedade de 

Empréstimo entre Pessoas (SEP), que realiza operações de crédito entre pares, conhecidas 

no mercado por peer-to-peer lending. Nessas operações eletrônicas, a instituição se 

interpõe na relação entre credor e devedor, realizando uma clássica operação de 

intermediação financeira. 

 

Segundo o Banco Central (2018), o objetivo dessa regulamentação é permitir uma 

estrutura de custos mais adequada de forma a contribuir para o aumento de eficiência no 

setor de intermediação de crédito, o Conselho Monetário Nacional, limitou em R$ 15 mil 

o valor dos empréstimos das SEPs. 

 

O limite máximo garantido pelo FGC (Fundo Garantido de Crédito) é de R$ 250 mil 

por CPF e instituição financeira. Os principais investimentos e aplicações garantidos pelo 

FGC, são: Depósitos em conta corrente; Poupança; CDB – Certificado de Depósitos 
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Bancários; LCA – Letra de Crédito do Agronegócio; LCI – Letra de Crédito Imobiliário 

e LC – Letras de Câmbio. 

 

Conforme Barberis e Chishti (2017), o futuro da fintech dependerá em grande parte 

da sua capacidade de lidar com o quadro regulamentar altamente exigente do setor 

financeiro. 

 

Os reguladores terão que aumentar esclarecimentos e garantir proteção aos clientes e 

remover barreiras relacionadas a evolução do mercado. A regulação pode torna-se o 

catalisador para o desenvolvimento da fintech ou seu principal inibidor. 

 

As fintechs já conseguiram penetrar com sucesso na indústria de serviços financeiros, 

aproveitando a inovação para oferecer melhores serviços aos clientes.   
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A estratégia é uma combinação das metas que a empresa busca alcançar e de como 

ela proporciona meios para que algo aconteça, ou seja, para atingir os seus objetivos. O 

desenvolvimento de uma estratégia competitiva é o desenvolvimento de uma fórmula 

ampla que abrange todo o modo como uma empresa competirá em seu mercado 

(PORTER, 1989). 

 

Para que as empresas possam alcançar resultados positivos em mercados cada vez 

mais disputados é necessário um bom planejamento estratégico e que suas estratégias 

competitivas sejam bem formuladas por meio de direcionamentos empresariais sendo 

imprescindível ter também uma visão constantemente atualizada das evoluções da 

economia mundial (PORTER, 1989). 

 

Conforme Kotler (1998) a estratégia é o processo gerencial que busca desenvolver e 

manter um ajuste entre os objetivos e recursos da organização e as oportunidade de 

mercado em permanente modificação. 

 

Para Vasconcellos (1992) a estratégia é o processo por meio do qual a empresa se 

mobilizar para atingir o sucesso e construir seu futuro, por meio de um comportamento 

pró ativo, considerando o ambiente atual e futuro 

 

O ambiente organizacional é muito amplo, está além das fronteiras ou limites da 

empresa, torna-se inviável analisá-lo e compreendê-lo na sua totalidade, necessitando-se, 

com isso, ser desdobrado em dois segmentos: macro ambiente e microambiente 

(CHIAVENATO, 2004). 

 

Conforme Kotler (1998) o ambiente empresarial oferece oportunidades e ameaças, e 

as empresas bem sucedidas sabem que são vitais a observação e adaptação constantes às 

mudanças do ambiente. 
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O referencial teórico foi estruturado de forma a suportar a discussão em torno da 

questão de pesquisa, neste sentido a fundamentação teórica está estruturada, conforme 

Quadro 03 – Fundamentação Teórica. 

 

Quadro 03 – Fundamentação Teórica 

Item Autores 

3.1 Planejamento Estratégico Aaker, D. A.  

Hitt, Michael A. 

Jacobson, R.  

Mintzberg, H. 

Porter, M.  

Pralahad, C. K.  

Schumpeter, J. 

Sull, Donald 

3.2 Análise Estratégica Hitt, Michael A. 

Hoskisson, Robert. 

Ireland, R. Duane;  

Lynch, R. 

3.3 Estratégia como Vantagem 

Competitiva 

Besanko, D.  

Porter, M. 

Kother, P. 

3.4 Processo do Planejamento Estratégico Hamel, G 

Porter, M. 

Prahalad, K. 

3.5 Ferramentas para análise de ambiente Churchill, Jr. 

Drucker, P. 

Kotler, P.  

Porter, M. 

Fonte: Elaborada pela Autora.  
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3.1 Planejamento Estratégico 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão empresarial e se refere à 

seleção dos objetivos da empresa e à determinação de políticas de crescimento e 

concorrência mais adequadas (KOTLER, 1978). É a maneira pelo qual uma empresa 

define o seu futuro, indicando os meios para se chegar aos objetivos e conquistar a visão 

pretendida. A sua prática contribui para o autoconhecimento empresarial, e proporciona 

mudanças na condução das suas práticas de modo a trazer os resultados esperados 

definidos na estratégia.  

 

Mintzberg (1987) descreve que as organizações que pretendem gerenciar o futuro, 

devem compreender o passado, é por meio do conhecimento dos padrões anteriores que 

serão capazes de conhecer suas capacidades e seus potenciais, o processo do planejamento 

estratégico envolve uma análise do passado, do presente e o futuro. 

 

Possuir bom planejamento estratégico é fundamental para qualquer negócio de 

sucesso, é ele que ajuda a definir quais os próximos passos que serão realizados e o que 

precisa ser feito para que a empresa continue obtendo os resultados.  

 

Com mudanças constantes nos cenários econômicos do mundo, surgem alguns fatores 

sobre os quais deverá se concentrar a atenção dos administradores. Questões como 

redução do crescimento econômico, globalização, regulamentação governamental, 

inflação, escassez de alguns recursos e protecionismo internacional, deverão alertar as 

organizações para a utilização e aperfeiçoamento do planejamento estratégico. 

 

Para Kotler (1975), um dos defensores da sua utilização do planejamento estratégico, 

propõe o seguinte conceito: “O Planejamento Estratégico é uma metodologia gerencial 

que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de 

interação com o ambiente”.  
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A direção engloba os seguintes itens: âmbito de atuação, macro políticas, políticas 

funcionais, filosofia de atuação, macro estratégia, estratégias funcionais, macro objetivos, 

objetivos funcionais. 

O grau de interação entre uma organização e o ambiente, que pode ser positivo, neutro 

ou negativo, é variável dependendo do comportamento estratégico assumido pela 

organização perante o contexto ambiental. O Quadro 04 – Comportamentos e 

Consequencias, ilustra os graus de interação de uma empresa.                                                                                    

.    

 

Quadro 04 - Comportamentos e Consequencias

 

Fonte: Vasconcellos (1997) 

 

3.2 Análise Estratégica 

 

A competitividade nas empresas depende, em grande parte, da sua capacidade de se 

adequar às oscilações do ambiente na qual está inserta. Essa adequação às mudanças 

necessárias podem ser definidas pelas estratégias adotadas e pela capacidade de absorver 

e implementar as informações e inovações sugeridas. 

 

Um objetivo importante na análise estratégica é identificar oportunidades e ameaças, 

uma oportunidade é uma condição no ambiente geral que, se explorada, ajuda a empresa 

a obter competitividade estratégica, e uma ameaça é uma condição do ambiente geral que 

pode impedir os esforços de uma empresa em obter competitividade estratégica. Esta 

definição é verdadeira, assim que assume-se as organizações como sistemas abertos, ou 
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conjunto de partes interdependentes entre si, que sofrem influência do meio externo 

(HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2011). 

 

Um entendimento integrado dos ambientes externo e interno é fundamental para 

compreender o presente e prever o futuro (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2011). 

 

A análise do ambiente externo é um dos pilares do planejamento estratégico. Quanto 

mais competitivo, instável e complexo o ambiente, maior a necessidade de analisá-lo. 

 

Conforme Hitt, Ireland e Hoskisson (2011) muitas empresas se deparam com 

ambientes externos extremamente turbulentos, complexos e globais, condições que 

tornam sua interpretação cada vez mais difícil . Para lidar com dados ambientais muitas 

vezes indefinidos, incompletos e entender melhor o ambiente geral, as empresas se 

envolvem num processo denominado análise do ambiente externo. As pessoas que 

analisam o ambiente externo devem entender que concluir essa análise é uma atividade 

difícil, porém, muito significativa. 

 

A revisão da literatura revela que diferentes abordagens e técnicas são utilizadas para 

a análise de ambiente tanto interno, como externo, considera uma maneira de organizar 

as oportunidades estratégicas, que ajudam conhecer melhor sobre o negócio, modelo de 

atuação, acompanhar as tendências do mercado e consolidar os interesses das áreas do 

planejamento estratégico (LYNCH, 2009).  

 

3.3 Estratégia como Vantagem Competitiva 

 

Vantagem competitiva é o que torna os bens ou serviços de uma entidade superiores 

a todas as outras escolhas de um cliente. A expressão é comumente usado para empresas. 

As estratégias funcionam para qualquer organização, país ou indivíduo num ambiente 

competitivo. 

 

O desenvolvimento da estratégia competitiva está relacionada com a criação de uma 

fórmula ampla para entender como a empresa competirá frente aos seus concorrentes no 

mercado, e quais deveriam ser as suas metas e as políticas para o alcance delas, conforme 

Porter (2004). 
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Prahalad (2000) descreve que as empresas devem pensar em estratégia como algo que 

se desenvolve com o o tempo, por meio do estabelecimento de um objetivo claro, em 

termos de estímulo e alavancagem de recursos e não apenas de alocação de recursos, 

assim as empresas poderão construir bases de competência que lhes permitam sobreviver 

em mercados em constante transformação. 

 

Para se ter uma organização que olhe para o futuro e esteja atenta as oportunidades e 

ameaças, em mundo globalizado, em que acontecem mudanças a todo momento, é 

necessário que tenha um planejamento estratégico ativo, contínio e criativo, caso 

contrário estará apenas reagindo ao ambiente. 

 

Para criar uma vantagem competitiva, é necessário ter bem claros três fatores 

determinantes: 

 

1) benefício -  Qual é o benefício real que seu produto e/ou serviço oferece? Deve ser 

algo de que seus clientes realmente precisem e que ofereça valor real. Você deve 

conhecer não apenas os recursos do seu produto, mas também suas vantagens em 

como elas beneficiam seus clientes. Isso significa estar constantemente ciente das 

novas tendências que afetam seu produto, especialmente novas tecnologias. Por 

exemplo, os jornais demoravam a responder à disponibilidade de notícias gratuitas na 

Internet. Eles achavam que as pessoas estavam dispostas a pagar por notícias 

entregues num pedaço de papel uma vez por dia;  

 

2) mercado alvo - Quem são seus clientes? Quais são as suas necessidades? Você 

precisa saber exatamente quem compra de você e como você pode melhorar sua vida. 

É assim que você cria demanda, o condutor de todo o crescimento econômico. O 

mercado-alvo dos jornais chegou às pessoas mais velhas que não se sentiam à vontade 

para receber suas notícias online. 

 

 

3) concorrência - Você identificou seus concorrentes reais? Isso é mais do que apenas 

empresas ou produtos similares. Inclui qualquer outra coisa que seu concorrente possa 

fazer para atender à necessidade que você pode atender. Os jornais achavam que a 
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concorrência era de outros jornais até perceberem que era a internet. Eles não sabiam 

como competir com um provedor de notícias instantâneo e gratuito. 

 

Para uma empresa ser bem-sucedida, precisa ser capaz de vincular o benefício que 

fornece para o seu mercado-alvo e mostrar em que é melhor do que a concorrência. Essa 

é a vantagem competitiva. 

 

Uma abordagem que vem sendo discutida há bastante  tempo é a vantagem 

competitiva sustentável, Porter (1985) escreveu para ajudar as empresas a criarem  uma 

vantagem competitiva sustentável. Com as constantes mudanças econômicas, culturais e 

tecnológicas, só porque uma empresa é líder de mercado num determinado momento, não 

significa que será para sempre. Uma empresa deve criar metas, estratégias e operações 

claras para gerarem vantagem competitiva sustentável. A cultura corporativa e os valores 

dos funcionários devem estar alinhados a esses objetivos.  É difícil fazer bem todas essas 

coisas. 

 

Porter (1995) delineou as três principais formas pelas quais as empresas, pesquisando-

as,  obtêm uma vantagem sustentável. São elas: i) liderança de custos, ii) diferenciação e 

iii) foco.  

 

i) liderança de custos -  significa que as empresas fornecem valor razoável por um 

preço menor. As empresas fazem isso melhorando continuamente a eficiência 

operacional. Isso geralmente significa pagar menos aos trabalhadores. Alguns 

compensam oferecendo benefícios intangíveis, como opções de ações, benefícios 

ou oportunidades promocionais. Outros aproveitam os excedentes de mão de obra 

não qualificada. À medida que essas empresas crescem, podem usar economias 

de escala e comprar a granel. Walmart e Costco são bons exemplos de liderança 

em custos. Mas às vezes eles pagam seus trabalhadores menos do que o custo de 

vida. Leis de salário mínimo mais altas ameaçam sua vantagem; 

 

ii) diferenciação - significa que as empresas oferecem melhores benefícios do que 

qualquer outra pessoa. Uma empresa pode conseguir diferenciação fornecendo 

um produto único ou de alta qualidade. Outro benefício é entregar mais rápido. 

Um terceiro é comercializar de forma que atinja melhor os clientes. Uma empresa 
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com uma estratégia de diferenciação pode cobrar um preço premium. Isso 

significa que geralmente existe uma margem de lucro maior. As empresas 

normalmente alcançam diferenciação com inovação, qualidade ou atendimento ao 

cliente. Inovação significa que eles atendem às mesmas necessidades de uma nova 

maneira. Um excelente exemplo disso é a Apple. O iPod foi inovador porque 

permitiu que os usuários tocassem qualquer música que quisessem, em qualquer 

ordem. Qualidade significa que a empresa fornece o melhor produto ou serviço. 

Tiffany's pode cobrar mais porque os clientes veem como a melhor. Atendimento 

ao cliente significa sair do caminho para encantar os compradores; 

 

iii) foco -  significa que os líderes da empresa entendem e atendem melhor seu 

mercado-alvo do que qualquer outra pessoa. Ou usam liderança de custo ou 

diferenciação para fazer isso. A chave para o foco é escolher um mercado-alvo 

específico. Muitas vezes é um pequeno nicho que as grandes empresas não 

servem. Por exemplo, os bancos comunitários usam uma estratégia de foco para 

obter vantagem competitiva sustentável. Eles têm como alvo empresas de  

pequeno porte locais ou pessoas de alto patrimônio líquido. Seu público-alvo 

desfruta do toque pessoal que os grandes bancos podem não ser capazes de 

oferecer. Os clientes estão dispostos a pagar um pouco mais em honorários por 

esse serviço. Esses bancos estão usando uma forma de diferenciação da estratégia 

de foco. 

 

Para defender suas posições, as empresas devem aprender como entrar em mercados 

estrangeiros e aumentar sua competitividade global. Quanto mais as empresas demorarem 

para  tomar providências para a  internacionalização, mais correrão  o risco de ficarem de 

fora de mercados promissores, como a Europa Ocidental, Europa Oriental, Extremo 

Oriente e outros (KOTLER, 1995). 

 

Num mercado global cada vez mais competitivo, torna-se cada vez mais difícil o 

estabelecimento de uma vantagem competitiva sustentável. Diante desse cenário, é 

possível que um país também possa estabelecer vantagem competitiva. Chama-se 

vantagem competitiva nacional ou vantagem comparativa. Por exemplo, a China usa 

liderança de custo. Exporta produtos de baixo custo com um nível de qualidade razoável. 
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Isso pode ser feito porque seu padrão de vida é menor, portanto pode pagar menos aos 

seus trabalhadores. Também fixa a sua moeda, o yuan, por um valor menor que o do dólar. 

 

A Índia começou como um líder de custos, mas está-se movendo em direção à 

diferenciação: ela oferece trabalhadores qualificados, técnicos e que falam inglês, por um 

salário razoável. O Japão também mudou sua vantagem competitiva. Na década de 1960, 

era um líder de custos que se destacava na eletrônica barata. Na década de 1980, mudou 

para a diferenciação em marcas de qualidade, como a Lexus. 

 

A vantagem competitiva dos Estados Unidos é a inovação. As empresas dos EUA 

levam produtos inovadores ao mercado mais rapidamente do que outros países. Um 

exemplo é o Vale do Silício. A vantagem é tão inovadora porque existe uma vasta e rica 

base de consumidores domésticos; assim,  fica mais fácil testar novas ideias de produtos 

e descobrir os erros em casa;  depois de bem-sucedidos, são comercializados em todo o 

mundo.  

 

3.4 Processo do Planejamento Estratégico 

 

O planejamento estratégico é muito importante para continuidade da organização, 

pois além de desenvolver processos, técnicas e atitudes administrativas, permite um maior 

controle e acompanhamento dos resultados, auxiliando na tomada de decisão para o 

alcance das metas da empresa (SECCO et al. , 2009). 

 

Existem vários modelos de planejamento estratégico que podem ser utilizados nas 

empresas, sendo a escolha condicionada ao tipo de empresa e suas principais 

características.  

 

De forma geral, o desenvolvimento do planejamento estratégico deve estabelecer a 

missão e a visão da organização, declarar os valores que a empresa acredita ter, analisar 

o ambiente interno e externo, como pontos fracos e fortes da organização e as 

oportunidades e ameaças do ambiente, elaborar as estratégias, planos de ação, 

implementar o processo e controlá-lo.  
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O que distingue o sucesso de cada modelo de planejamento é a capacidade de fazer 

acontecer na prática os conceitos envolvidos no processo de planejamento estratégico, 

provocando mudanças reais.  

 

O planejamento estratégico é uma das, ou até mesmo, a principal ferramenta capaz de 

alinhar sistematicamente a empresa na busca de novos mercados, ou mesmo, na melhoria 

dos produtos e serviços existentes, proporcionando uma expansão econômica mais rápida. 

Pensar estrategicamente é pensar nos ambientes internos e externos, levantar e entender 

os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças da empresa.  

 

A abrangente literatura sobre planejamento estratégico apresenta diversas abordagens 

e metodologias com muitos pontos em comum e pequenas variações. Segundo Oliveira 

(1998), de uma forma geral, os pontos comuns pretendem estabelecer os principais 

resultados: 

 direcionamento de esforços da organização; 

 consolidação de entendimento da missão, propósito, objetivos gerais, 

objetivos funcionais, desafios, metas, políticas e projetos da empresa para todos 

os funcionários da organização; 

 elaboração do programa de atividades das várias unidades da empresa que 

integram sua estrutura; 

 estabelecimento de uma agenda de trabalho para um período de tempo que 

permita a empresa trabalhar as prioridades e as exceções. 

 

O processo do planejamento estratégico envolve algumas fases, considerando-se 

informações mínimas para sua elaboração. Para Certo e Peter (1993),  a administração 

estratégica consiste numa série de etapas, contínuas e cíclicas, com o objetivo de 

assegurar que toda a organização esteja integrada. As etapas que compõem a 

administração estratégica segundo os autores são: 

 planejamento - análise do ambiente, estabelecimento da diretriz 

organizacional e formulação da estratégia; 

 implementação e 

 controle estratégico. 
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Etapa 1: Análise do ambiente 

 

A primeira etapa do processo consiste em monintorar o ambiente organizacional para 

identificar oportunidades e riscos, no momento atual e no futuro, que consigam 

influenciar a capacidade da empresa atingir seus objetivos, a análise de ambiente descreve 

os níveis: 

 ambiente geral: referente ao amplo escopo, como econômico, social, politico 

e legal; 

 ambiente operacional: referente ao ambiente externo da empresa, formado do 

setor de atuação com implicações específicas e mais imediatas à empresa, 

como exemplo: mudança de comportamento dos clientes; concorrência; 

disponibilidade de mão de obra, fornecedores e implicações internacionais 

 ambiente interno: referente ao ambiente interno da empresa e tem implicações 

imediatas na gestão, sendo presentes os aspectos organizacionais, como 

recursos humanos, marketing, produção, financeiro, entre outros. 

 

Etapa 2 - Diretrizes organizacionais 

 

Nesta etapa são definidos a missão e objetivos. O processo consiste em três subetapas:  

 resultados de uma análise do ambiente; 

 definição da missão da empresa, a razão pela qual ela existe e  

 definição dos objetivos das empresa. 

A definição dos objetivos é a meta em que a empresa direciona seus esforços e como 

busca atingir, essa definição pode ser no curto, médio e longo prazo, em que é necessário 

avaliar posição no mercado, inovação, produtividade, lucratividade, entre outros. 

 

Etapa 3 - Formulação da estratégia 

 

Para formular a estratégia são necessários os dados fornecidos pela análise do 

ambiente, para levantamento e identificação dos pontos fortes, fracos, oportunidade e os 

riscos, com base no momento atual e futuro. 

A análise dos fatores internos e externos é uma ferramenta importante para entender 

a situação global da empresa, por meio do qual procura-se equilibrar os pontos fortes e 

fracos tanto internos quanto externos da organização. 
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Esta etapa inclui atividades como análise, planejmaento e seleção de estratégias que 

aumentam as possibilidade dos objetivos serem alcançados, são formuladas, de maneira 

coordenada e sincronizada. 

 

Etapa 4 - Implementação da estratégia 

 

O sucesso da estratégia depende da sua implementação, os autores sugerem um 

modelo para o processo de implementação: 

 determinar quanto a empresa terá que mudar para implementar a estratégia 

definida; 

 analisar as estruturas formais e informais da empresa, procurando entender se 

a estrutura será incentivada ou será uma barreira para implementar a estratégia 

e quem são os responsáveis pelas atividades de implementação; 

 analisar a cultura da organização, que é o conjunto de valores e crenças, a 

cultura da empresa influencia o comportamento das pessoas, e como refletirá 

na motivação das mesmas; 

 selecionar uma abordagem apropriada para implementar a estratégia e 

 implementar a estratégia e avaliar os resultados. 

 

Etapa 5- Controle estratégico 

 

O controle estratégico consiste em fazer com que as estratégias sigam o planejamento 

definido, a partir da medição do desempenho organizacional, sendo necessário medir 

quantitativa e qualitativa. De uma maneira geral são realizadas medições de desempenho 

por meio de indicadores pré selecionados, comparando os resultado atuais com os 

objetivos definidos anteriormente, e tomada de decisões para direcionar o caminho a ser 

perseguido, caso os resultados não estejam de acordo com os objetvos.  

 

O planejamento estratégico é uma responsabilidade importante e cada vez mais 

essencial para posicionar e elevar a empresa de modo que garanta seu sucesso continuado 

e a coloque a salvo de eventuais surpresas (ANSOFF; MCDONNELL, 1993). 

 

Ainda sobre o processo de planejamento estratégico, Rhoden (2000) define uma nova 

linha de que o pensamento estratégico envolve um conceito mais amplo do que o 
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planejamento estratégico, conforme o planejamento tem sido praticado, ele se parece com 

uma programação estratégica que constuma dificultar o pensamento estratégico, levando 

os administradores a se embaraçarem com números ao invés de terem uma visão real da 

situação. 

 

Bartee (1981) assegura que pensar é diferente de agir estrategicamente, a preparação 

dos executivos no nível estratégico não é questão de conhecimento, mas de reeducação, 

desaprender e aprender novamente, ciclico. 

 

Para Mintzberg (1994) o planejamento estratégico possui falhas por não representar 

um pensamento estratégico na organização, o planejamento segue um plano, não 

incorporando fatores essenciais como: intuição, criatividade, experiência pessoal e 

profissional, os valores dos estrategistas, visão abrangente, entre outros. 

 

3.5 Ferramentas para análise de ambiente 

 

A análise estratégica auxilia na tomada de decisão, antecipando mudanças ou se 

preparando para as mudanças, visualizando os possíveis alterações do ambiente interno e 

externo. Existem várias ferramentas para análise de ambiente, como exemplos: Cinco 

Forças de Porter, Análise SWOT e PESTEL. 

 

3.5.1 Cinco Forças Porter 

 

Criado por Michael Porter, o modelo das Cinco Forças permite avaliar a competição 

entre empresas visando desenvolver uma estratégia empresarial adequada ao mercado, 

com base nas regras da concorrência. Uma estratégia competitiva deve relacionar a 

empresa ao seu ambiente interno e externo, tanto na visão do micro quanto na visão do 

macro ambiente. Desta forma a estratégia estabelecida, associada ao conjunto de aptidões 

implantadas na empresa, visa garantir o melhor posicionamento possível em seu 

segmento estratégico. O modelo tem cinco forças, de forma dinâmica e interagindo ao 

mesmo tempo: 1-Novos entrantes; 2-Poder de barganha dos clientes; 3-Ameaça de 

produtos substitutos; 4-Poder de barganha dos fornecedores e 5-Rivalidade entre 

concorrentes. Essas forças atuam como ameaça no desempenho da indústria e, podendo 
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ou não comprometer o desempenho empresarial. Por outro lado, o modelo permite 

também escolher estratégias por meio das oportunidades colocadas no mercado. 

 

3.5.2 Análise SWOT 

 

Os fundamentos da análise SWOT foi abordado por Peter Drucker em seu livro “The 

Pratice of Management” de 1954, o desenvolvimento posterior e é atribuído a dois 

professores da Harvard Business School, Roland Christensen e Kenneth Andrews. 

O significado do termo SWOT – Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). É também conhecida como análise 

FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. É uma ferramenta que permite 

estudar cenários e analisar o ambiente interno de uma organização em relação ao ambiente 

externo. São divididos em quatro quadrantes: 

 Forças e Fraquezas: são relacionadas ao ambiente interno da empresa, destacam os 

aspectos que diferenciam a empresa dos seus concorrentes, e referente ao momento 

atual da empresa. 

 Oportunidades e Ameaças: são relacionadas ao ambiente externo, referente ao 

relacionamento da empresa com o mercado e meio ambiente, com objetivo de visão 

de futuro. 

 

3.5.3 Análise PESTEL 

 

Kotler (1997) afirma que a Análise PEST é uma ferramenta estratégica útil para 

auxiliar no entendimento de mercado externo, posição de negócio e na definição de 

potencial e direção das operações.  

 

Segundo Porter (1985), o desempenho de uma empresa e o alinhamento com as 

poderosas forças de mudança que afetam o ambiente de negócio são assegurados pela 

Análise PEST. 

 

A análise PEST era constituída por quatro fatores: político, econômico, sociocultural 

e tecnológico. Posteriormente esse modelo foi alterado e ficou mais completo,  

englobando dois outros fatores: o ecológico e o legal. Passou, então, para a análise 

PESTEL. Uma das ferramentas estratégicas mais difundidas para condução de análise de 
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ambiente externo, que orienta a análise das dimensões Política, Econômica, Sócio 

Cultural, Tecnológica, Ambiental e Legal. Ela serve como ferramenta para o 

entendimento e análise do ambiente e levanta dados que poderão ser utilizados na 

previsão de eventos e condições futuras. 

 

Conforme Yuksel (2012), a análise PESTEL possui duas funções básicas para uma 

empresa: a primeira permite a identificação do ambiente dentro do qual a empresa opera, 

e a segunda  fornece dados e informações que permitirão à empresa prever situações e 

circunstâncias que poderá encontrar no futuro. 

 

No processo de planejamento estratégico, a primeira etapa compreenderá a 

identificação dos fatores ambientais que influenciam o desempenho da organização, 

conforme Figura 10 – Fatores do Ambiente Externo que Influenciam as Empresas. 

 

Figura 10 – Fatores do Ambiente Externo que Influenciam as Empresas 

 

Fonte: Adaptada de Churchill, 2000. 

 

A análise de PESTEL busca identificar tais fatores dividindo-os em seis fatores: 

políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, naturais e legais. 

(P) Políticos: quais são as alterações do ambiente político e que trazem tendências de 

mudança para necessidades dos clientes. Exemplos de fatores políticos são: políticas 

fiscais, estabilidade governamental e acordos comerciais, regulações do governo como 

restrições a fusões;  
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(E) Econômicos: quais os fatores econômicos que interferem, quão sensíveis foram 

os clientes às últimas mudanças de preços e se o mercado alvo está crescendo, é estável 

ou está diminuindo. Exemplos de fatores econômicos são: taxa de juros, taxas comerciais, 

inflação e PIB;  

(S) Sociais: quais são as alterações do ambiente social que trazem tendências de 

mudança para necessidades dos clientes. Exemplos de fatores sociais são: idioma, 

tendências demográficas, comportamento do consumidor, padrões educacionais, padrões 

de vida, papeis de gênero;  

(T) Tecnológicos: quais são as alterações do ambiente tecnológico que trazem 

tendências de mudança para necessidades dos clientes, em função de novas oportunidades 

de uso. Exemplos de fatores tecnológicos são: tendências tecnológicas, inovações e 

avanços tecnológicos, infraestrutura, legislação tecnológica. 

(E) Ambientais (environmental) ou Naturais: dizem respeito à influência do meio 

ambiente e o impacto dos aspectos ecológicos. Exemplos: procedimentos de reciclagem, 

pegada de carbono, eliminação de resíduos e sustentabilidade; 

(L) Legais: mostram o que é permitido nos territórios em que atuam. É necessário 

estar ciente de qualquer alteração na legislação e o impacto que isso poderá ter sobre a 

empresa; novas leis podem significar aumento de impostos e consequente impacto no 

orçamento. Exemplos: legislação trabalhista, direito do consumidor, leis de segurança, 

regulamentação e restrições internacionais e comerciais.  
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

O capítulo tem por objetivo apresentar a classificação da pesquisa desenvolvida para 

esta dissertação, bem como o método utilizado. Apresentam-se aqui todas as etapas de 

planejamento e execução das atividades realizadas nesta pesquisa.  

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

A discussão sobre qual instrumento de pesquisa e seu papel nas investigações 

científicas é crucial para garantir os objetivos definidos sejam atingidos. Existem diversas 

opções que podem ser adotadas e cada um deles oferecerá vantagens e desvantagens.  

A pesquisa científica  classifica-se em quatro grandes blocos, relativos às quatro 

dimensões distintas a serem abordadas: sua natureza; sua forma de abordagem; seus 

objetivos e seus procedimentos técnicos. 

A dissertação refere-se à tendência das  fintechs brasileiras numa perspectiva futura 

de 10 anos. A Figura 11 – Tipologia da Pesquisa Científica, resume-se a tipologia da 

pesquisa desta dissertação. 

 

Figura 11 - Tipologia Pesquisa Científica 

 

Fonte: Elaborada pela Autora.  

 

a) Natureza Aplicada 

Quanto à natureza, o presente estudo classifica-se como uma pesquisa aplicada. Como 

contribuição esperada nesse tipo de trabalho,  é que seja aplicada preferentemente no 

ambiente corporativo. Muitos autores consideram que a pesquisa aplicada dirige-se para 

solucionar determinados problemas, mais específicos e relacionados com interesses 

locais. 
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b) Abordagem Qualitativa 

Creswell (2014) recomenda que a pesquisa de natureza qualitativa deve ser utilizada 

quando se faz necessário explorar e compreender um problema ou questão,  de forma 

mais profunda e complexa. Para Andrade e Amboni (2010), o método de opinião de 

especialistas deve ser utilizado quando se objetiva buscar informações e a lógica de 

indivíduos com muita experiência sobre um determinado assunto e que não haja dados 

históricos disponíveis para a consulta. 

Quanto à forma de abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois o intuito é 

de fato explorar o tema com maior profundidade.  

 

c) Objetivo Exploratório 

Segundo Yin (2010), existem três condições para a escolha da estratégia de pesquisa, 

independentemente da finalidade de ser exploratória, descritiva ou explanatória, mesmo 

que a fronteira entre as estratégias como experimento, pesquisa de campo, análise de 

arquivo, histórico e estudos de casos, não seja clara e bem definida.  

Neste estudo será utilizada a pesquisa exploratória, que possui como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, desenvolver e esclarecer conceitos e 

ideias, a fim de torná-lo mais claro.  

Hipóteses podem ser construídas na intenção de que possam ser utilizadas em estudos 

posteriores, para que se disponibilize uma compreensão maior do tema e do contexto, 

examinando, dessa forma, a viabilidade do estudo e identificando sua relevância 

(LAKATOS, 2007). 

 

d) Procedimentos 

 

Levantamento - Entrevista 

Como primeira etapa foram realizadas duas entrevistas com executivos com 

conhecimento no setor financeiro, sobre os principais fatores que exercem influência no 

contexto do setor. 
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Levantamento - Survey  

Pesquisa com especialistas do setor financeiro e tecnologia da informação: a 

pesquisa foi enviada por whatsapp com o link do surveymonkey. 

Na Etapa 2 foi considerada uma unidade de análise de 40 especialistas com 

conhecimentos no setor financeiro.  

 

4.2 População e Amostra 

 

Cooper e Schindler (2003) definem uma população como o conjunto completo de 

elementos sobre o qual se deseja fazer inferências. Para Malhotra (2012), a população 

representa a soma dos elementos que compartilham características correspondentes ao 

universo da pesquisa, revelando os objetos que possuem as informações procuradas pelo 

pesquisador. Já para Hair et al.  (2010), a população possui informações relevantes que o 

pesquisador se propõe a coletar e, por isso, é essencial para sua definição exata, bem como 

as unidades de amostragem, que podem ser pessoas, partes do censo, segmentos de 

empresas ou qualquer unidade lógica para o objetivo do estudo. 

 

A população alvo desta pesquisa são profissionais especialistas e conhecedores dos 

temas fintechs, inovação, mercado financeiro e tendências tecnológicas. Portanto, são três 

as características determinantes da população alvo na presente pesquisa que deverá ser 

composta por:  

i) conhecedores do tema fintechs;  

ii) executivos com cargo de gestão; 

iii) atuação e/ou conhecimento no setor financeiro brasileiro. 

Para uso deste trabalho, definiu-se previamente os especialistas e conhecedores sobre 

o tema fintechs, inovação, mercado financeiro e tendências tecnológicas.  

 

A escolha dos profissionais foi realizada levando-se em consideração o perfil 

profissional, experiência no setor e familiaridade com tema. Essas foram as principais 

formas de categorizar a aderência ou não da vivência dos potenciais ao tema que será 

pesquisado na dissertação. Além disso, serão convidados profissionais da rede de contatos 

da autora. A ideia é que os profissionais atuem em empresas e segmentos de mercados 

distintos para poder capturar uma maior riqueza de dados e reflexões. 
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Segundo Malhotra (2012), uma amostra é uma fração ou um subconjunto de um grupo 

maior, denominado população.  

 

Portanto, a amostra que será estudada são conhecedores do tema fintech, que por 

definição deste trabalho, conseguem refletir as tendências do mercado financeiro. 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

Preparar os dados para a coleta pode ser complexa. Se não for bem realizada, toda a 

investigação do estudo de caso pode ser prejudicada e todo o trabalho prévio terá sido em 

vão (YIN, 2015, p.75). 

 

Forza (2002, p.166) destaca que os dados podem ser coletados numa variedade de 

maneiras, em diferentes contextos e de fontes. As entrevistas podem ser estruturadas ou 

não estruturadas e podem ser realizadas pessoalmente, por telefone ou correio. 

Na formulação das perguntas, o pesquisador deve assegurar que a linguagem do 

questionário é consistente com o nível de compreensão do entrevistado. Se a 

questão não é entendida ou interpretada de forma correta pelos respondentes, o 

pesquisador irá obter respostas não confiáveis para a questão, e estas respostas 

serão tendenciosas. O pesquisador também deve escolher questões abertas 

(permitindo que os entrevistados para respondam da forma que escolherem) ou 

fechados (limitando os inquiridos a uma escolha entre as alternativas dadas pelo 

pesquisador) (FORZA, 2002, p.168). 

 

Para responder as perguntas de pesquisa serão utilizados dados primários, que serão 

divididos em 2 etapas:  

 

Etapa 1:  

Pesquisa com especialistas do setor financeiro: entrevista pessoal com dois 

especialistas do setor financeiro, com questionário semiestruturado. O propósito dessa 

etapa é obter material para a elaboração do questionário que será aplicado. 

 

Os dados dessa etapa foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, 

conduzidas de forma presencial, com profissionais com conhecimentos no setor 
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financeiro e tecnologia da informação. A entrevista foi conduzida com o perguntas 

parcialmente formuladas, deixando espaço para maior interação do entrevistador, 

proporcionando flexibilidade para que o entrevistador tenha momentos de maior 

aprofundamento, caso seja necessário (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 2018). 

 

O roteiro de entrevistas semiestruturado que será realizado na etapa 1, está dividido 

em 6 blocos:  

 

Entendimento do conceito de fintech: nas questões relativas a esse tema, o intuito é 

verificar o real conhecimento e aderência do entrevistado ao que se pretende estudar no 

presente trabalho; 

 

Avaliação da situação atual no setor financeiro: coletar os principais pontos de estudo 

a partir da avaliação dos fatores positivos e negativos do setor financeiro. 

i) Avaliação da situação atual das fintechs: coletar, baseado na opinião dos 

especialistas entrevistados, os principais pontos positivos e negativos das fintechs. 

 

ii) Ambiente competitivo: principais desafios que enxergam sobre o setor financeiro 

tradicional e fintechs 

 

 

iii) Avaliação dos consumidores: identificar como os consumidores são tratatos no 

setor financeiro tradicional e consumidores das fintechs. Coletar opinião se existe um 

perfil de consumidor. 

 

iv) Experiência dos clientes: identificar como a experiência dos clientes é tratada para 

setor financeiro tradicional e fintechs.  

 

v) Regulatório: identificação de pontos críticos e desafios: coletar, baseado na 

opinião dos especialistas entrevistados, os principais desafios que enxergam para que 

ocorra uma gestão estratégica e integrada nas indústrias acerca do tema pesquisado.  

 

vi) Visão de futuro: entender, na visão desses especialistas, prováveis cenários que 

imaginam que possa ocorrer nos próximos 10 anos. 



65 

 

 

Etapa 2: 

Pesquisa com especialistas do setor financeiro e tecnologia da informação: a pesquisa 

foi enviada por meio do whatsapp com o link do surveymonkey. Na etapa foram 

consideradas como unidade de análise 40 especialistas com conhecimentos em tecnologia 

da informação e setor financeiro.  

 

Com base nas respostas obtidas nas entrevistas da etapa 1, foi elaborado um 

questionário inicial a ser aplicado com os especialistas selecionados. O questionário, 

como instrumento de coleta de dados da etapa 2, será misto, ou seja, com perguntas 

fechadas, mas também com espaços para perguntas abertas de forma que os panelistas 

possam contribuir com suas visões (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 2018).  

 

A última etapa desse trabalho é a análise e interpretação dos resultados obtidos nas 

entrevistas e survey realizados com especialistas, o objetivo de analisar qual a tendência 

das fintechs no mercado brasileiro, considerando o ambiente competitivo.  

 

4.4 Etapas da Pesquisa 

 

Buscando concentrar e simplificar a metodologia a ser utilizada nesta dissertação, foi 

criado o Quadro 05 – Resumo das Etapas de Pesquisa,  para ilustrar as etapas de pesquisa, 

relacionadas à metodologia escolhida.  

 

Quadro 05 - Resumo das Etapas de Pesquisa 

 Etapa 1 Etapa 2  

Natureza de pesquisa Qualitativa Qualitativa 

Tipo de Pesquisa Exploratória Exploratória 

Procedimentos Técnicos 
Levantamento 

Entrevista 

Levantamento 

Survey 

Amostra 

02 profissionais de nível 

executivo do setor 

financeiro e/ou tecnologia 

40 profissionais especialistas do 

setor financeiro e/ou tecnologia 

 

Coleta de dados 
Entrevista presencial com 

base em roteiro de 

Questionário estruturado online, 

enviado por meio de whatsapp  



66 

 

entrevistas com perguntas 

semiestruturadas  

(Anexo 01) 

(Anexo 02) 

 

 

Análise dos dados  

Análise do discurso 

 

1. Pesquisa qualitativa - 

entrevista em 

profundidade 

Análise das respostas 

 

Pesquisa qualitativa 

(levantamento) 

 

 

Objetivo geral 

Analisar qual a tendência das fintechs no mercado brasileiro, 

considerando o ambiente competitivo. 

identificar os principais 

aspectos que impactam ou 

aceleram o crescimento das 

fintechs no Brasil,  propor um guia estruturado com 

recomendações e boas práticas para 

gerenciamento estratégico aplicado 

ao setor financeiro 
 

comparar os resultados das 

pesquisas realizadas, a 

primeira com executivos 

do setor e a segunda com 

especialistas do assunto,  

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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5  ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Para Eisenhardt (1989), a análise de dados é o coração da construção da teoria com 

base em estudos de caso, mas é tanto a parte mais difícil quanto a menos codificada do 

processo. 

Para a coleta dos dados primários desta dissertação, Etapa 1,  como resultado da 

entrevista com os executivos do setor financeiro, foi aplicado o roteiro de entrevista 

semiestruturado contido no Anexo I desta dissertação. As entrevistas foram gravadas, 

transcritas em formato word e analisadas antes de serem registradas neste capítulo. As 

informações detalhadas sobre as entrevistas constam nos Anexos II e II. Na Etapa 2, como 

resultado da pesquisa, foi aplicado roteiro de perguntas semiestruturado (Anexo IV). As 

pesquisas foram criadas no surveymonkey e enviadas por link por whatsapp a executivos 

direcionados que possuem entendimento para responder aos questionamentos, que a 

pesquisadora acredita possuírem entendimento para responder aos questionamentos. Não 

foram utilizados outros meios de captura de informações como Linkedin e Facebook.  

 

A Etapa 1, descrita no subcapítulo 5.1 (Entrevista com especialistas) e a Etapa 2, 

descrita no subcapítulo 5.2 (Pesquisa com profissionais do setor) têm por objetivo 

identificar os principais aspectos que impactam ou aceleram não apenas o crescimento 

das fintechs no Brasil, bem como os fatores diferenciadores para vantagem competitiva, 

na ótica de executivos e dos profissionais do setor. 

 

O subcapítulo 5.3 (Comparativo das entrevistas e das pesquisas) tem como objetivo 

comparar os resultados das pesquisas realizadas: a primeira com executivos especialistas 

do setor e a segunda com profissionais especialistas do assunto, a fim de encontrar os 

diferentes pontos de vista para potenciais tendências no auxílio à compreensão do 

problema de pesquisa.  

 

O intuito do subcapítulo 5.4 – Guia de recomendações e boas práticas, é propor um 

guia estruturado com recomendações e boas práticas para gerenciamento estratégico 

aplicado ao setor financeiro, para o aumento da previsibilidade do mercado e auxílio à 

tomada de decisão.  
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5.1 – Entrevista com especialistas 

 

Para a coleta dos dados primários desta dissertação, na entrevista com especialistas, 

foram selecionados dois que atendiam os critérios do perfil dos entrevistados, conforme 

Quadro 06.  

Foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado  (Anexo I), utilizado para 

conhecer diretamente a opinião das pessoas sobre o tema estudado. 

 

Quadro 06 - Perfil dos executivos entrevistados 
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Entrevistado 

1 
Adminstração 

MBA                     

(Lato sensu) 
Sim 

Tecnologia 

30 

anos 

120 mil funcionários 

(mundial) 

Operações 

Negócios 

Inovação 

Entrevistado 

2 

Ciencias da  

Computação  

MBA                     

(Lato sensu) 
Sim 

Tecnologia 
20 

anos 

90 mil funcionários 

(mundial) 
Inovação 

Produtos 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

A entrevista foi iniciada presencial e individualmente com os executivos discutindo 

sobre a estrutura organizacional para a gestão estratégica na empresa em que trabalham, 

a fim de discutir sobre ameaças, oportunidades de novos negócios, parcerias estratégicas, 

concorrências e colaboração sobre o assunto tema desta dissertação. 

 

Os entrevistados trabalham em empresas de grande porte e com atuação internacional, 

relataram que eles possuem um processo de gerenciamento estratégico bem estruturado, 

com responsáveis pela gestão do processo e com visão de curto, médio e longo prazo. O 

plano estratégico é definido, com ações de curto prazo para os próximos doze meses, 

médio prazo de três anos e com ações para longo prazo, olhando para os próximos cinco 

anos, e que esse plano é levado a todos os funcionários da empresa em ambos os casos. 

 

Com relação a estratégia os entrevistados entendem a importância da definição da 

Visão, Missão e Valores para conhecem os benefícios da disseminação cultural entre 

todos os funcionários sobre o caminho que a empresa quer seguir, qual é o motivo pelo 

qual a empresa existe. 
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Ainda com relação a estratégia, a empresa desenvolve seu plano estratégico para obter 

vantagem competitiva sobre seus concorrentes, por exemplo, um aumento na 

lucratividade, e com isso é muito importante observar a ameaça de novos entrantes; 

rivalidade entre concorrentes; ameaça de produtos ou serviços substitutos; entre outros. 

 

Diante do contexto ameaça de novos entrantes; rivalidade entre concorrentes; ameaça 

de produtos ou serviços substitutos; as fintechs devem ser observadas com maior atenção, 

de acordo com a entrevista realizada com os executivos. 

 

Na opinião do entrevistado 01 os bancos tradicionais apresentam como diferencial 

confiabilidade, poder de investimentos e capacidade de tratar grandes volumes de clientes 

e informações, em comparação com as fintechs. Porém entende que existem pontos de 

melhoria cruciais que os bancos tradicionais deveriam dar atenção que são: a dificuldade 

de manter a qualidade dos serviços oferecidos, resistência a mudanças e tempo para 

implementar mudanças. Já na opinião do entrevistado 02 os principais pontos positivos 

do setor financeiro tradicional são: segurança para o cliente, múltiplos serviços, alto 

investimento e faturamento e com isso possui maior margem financeira e pode investir 

como uma aposta. Como pontos negativos entende que no modelo atual dos bancos 

tradicionais existe muita burocracia, para processos simples, não há proximidade com 

cliente e há um monopólio dos grandes bancos e com isso cobram taxas altas. 

 

Com relação as fintechs o entrevistado 01 identifica como pontos positivos: modelo 

disruptivo, implementando soluções antes julgada como impossíveis para grandes 

bancos, velocidade de implementação e solução, e visão com foco na necessidade do 

cliente, quanto aos fatores negativos entende que as fintechs precisam comprovar 

capacidade de processar grandes volumes, com atendimento aos clientes, transações e 

informações, garantindo qualidade e segurança e também entende como ponto negativo, 

segregação dos serviços, as soluções não atendem todos os produtos e serviços prestados 

por um grande banco. O entrevistado 02 com relação as fintechs identifica como pontos 

positivos por possuir uma estrutura menor conseguem vantagens melhores para o cliente, 

tem maior proximidade com cliente – foco maior no cliente e inovação, inovam o tempo 

todo, inventam e colocam e produção, erram e corrigem rápido. Como pontos negativos 

entende que as fintechs não possuem estabilidade de imagem e financeira, não está 

consolidada no mercado ainda é uma aposta é uma aposta, exceto as mais conhecidas 
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como exemplo Nubank, não possuem dinheiro, precisam de maiores investimentos para 

crescer. 

 

O entrevistado 01 e 02 declararam que não utilizam serviços ou produtos de fintechs, 

porém se houver necessidade ou encontrarem um produto ou serviços com vantagens irão 

utilizar.  

 

Com relação aos desafios enfrentados pelos bancos tradicionais o entrevistado 01 

destaca:  adequar regulamentação para esse novo modelo de negócio, os bancos possuem 

muitas regras; processos relacionados a atendimento à clientes e investimentos e 

implementação em TI – para soluções inovadoras; e sobre as fintechs entende que o maior 

desafio é: como crescer e conquistar market share dentro das regras atuais, entende que 

para isso tem que acontecer mudanças, principalmente relacionadas a legislação. O 

entrevistado 02 entende que os principal desafio dos bancos tradicionais é inovação, 

precisam inovar, para conseguir manter concorrência neste nicho de mercado, as fintechs 

são mais ágeis e com isso conseguem atrair nichos específicos. Quanto aos desafios das 

fintechs acredita que precisam entender os nichos e buscar investimentos para crescer, 

com objetivo de sempre inovar, se estagnar o banco vai fazer igual ou comprar a fintech, 

devem aproveitar a falta de agilidade dos bancos para crescer mercado. 

 

De acordo com o entrevistado 01e 02 as fintechs incomodam os bancos, o entrevistado 

01 acredita que por este motivo existem várias iniciativas dos grandes players com foco 

em TI para um atendimento diferenciado, o entrevistado 02 entende que por incomodar, 

os bancos tradicionais já mudaram a perspectiva por conta do crescimento deste nicho de 

mercado. 

 

Quanto a questão sobre bancos e fintechs são concorrentes ou complementares, o 

entrevistado 01 menciona que as fintechs são concorrentes dos grandes bancos em alguns 

produtos e serviços e podem ser fortes concorrentes em todas as linhas de produtos e 

serviços em alguns anos, com mais agilidade e qualidade por não ter um legado de 

infraestrutura e tecnologias como os grandes bancos, que acaba dificultando a 

implementação de novas soluções. Declara que para os bancos competirem com fintechs 

deveriam criar empresas separadas, jogando nas mesmas regras, como infraestrutura, 

sistemas, pessoas e processos adequados para esse novo modelo, aproveitando todas as 
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bases de informações que possuem. A opinião da entrevistado 02 é que depende, e que 

hoje de alguma forma se complementam para sobreviver, e num futuro próximo serão 

concorrentes em cinco anos as fintechs já estarão consolidadas, o público com mais de 30 

anos não vai apostar na fintech neste momento, por ser mais conservador, porém no futuro 

vão aderir. Os mais novos já são clientes de fintechs e daqui 10 anos vão manter a 

economia e com isso os bancos tradicionais não terão mais essa fatia de mercado. 

 

Na questão sobre experiência do cliente o entrevistado 01 entende que em alguns 

casos são diferentes como exemplo a política de crédito, já o entrevistado 02 entende que 

são completamente diferente, as fintechs já nascem mais digital e mais simples; os bancos 

ainda estão caminhando para isso. 

 

Quanto ao perfil do cliente o entrevistado 01 menciona que o perfil que utiliza é o 

mesmo e que poderá utilizar tanto bancos tradicionais como fintechs dependendo da 

atratividade, enquanto o entrevistado 02 acredita que são completamente diferente, pois 

entende que a geração mais jovem não vai ao banco tradicional, faz tudo online, e a 

geração com mais de 30 anos de idade é a que consome produtos e serviços do banco 

tradicional. 

 

Sobre atendimento ao cliente o entrevistado 01 entende que são bem diferentes, 

exemplo estrutura de atendimento private. Destaca que uma das principais diferenças é a 

solução tecnológica de uma fintech para um banco neste modelo tradicional. O 

entrevistado 02 também avalia como completamente diferente, a fintech é muito mais 

digital e banco o modelo de atendimento é o call center. Destaca que a fintech olha para 

o futuro, entende a necessidade do cliente com foco em  inovação e facilidade, 

proporcionando uma melhor e nova “experiência para o cliente”, já os bancos tradicionais 

estão aprendendo por necessidade e não por acreditarem que precisam mudar, e o 

surgimento das fintechs fez que isso acontecesse. 

 

Sobre a regulamentação brasileira, o entrevistado 01 acredita que terá que ser 

revisada, por que os padrões que existem não atendem essa nova proposta, a medida que 

a tecnologia evolui, muda o padrão da fintech e do cliente, o que foi definido antes não 

faz mais sentido, exemplos: fila na agência, porta giratória, surgirão diferentes papéis 

CVM, BACEN, entre outros. Uma mudança na relação da fintech com o cliente, faz com 
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que seja revisado todo modelo com que se está acostumado. Algumas regras do modelo 

atual, caso não sejam alteradas, atrapalharão o crescimento das fintechs, o entrevistado 

02 entende que se não mudar as fintechs vão ficar engessadas e travadas, acredita que 

tende a parar um pouco e depois deslanchar, como exemplos Uber e Airbnb, o cliente 

empurra, e com isso o mercado mudará e a legislação também. Destacou que ja vem 

acontecendo várias mudanças, em 2018 foram aprovadas uma serie de facilidades para 

mudar isso. 

 

Na questão sobre visão de futuro sobre quais as tendências das fintechs nos próximos 

anos, o entrevistado 01 entende que os prováveis cenários que podem acontecer nos 

próximos cinco anos é a ruptura do modelo de atendimento tradicional; redução de 

agências bancárias; desmonetização com a redução uso de dinheiro e aumento das 

transações online; avanço exponencial das inovações tecnológicas; fintechs com 

abrangência de diversos tipos de clientes desde varejo até private; redução dos custos 

operacionais do modelo tradicional; investimento massivo em TI; utilização de data 

mining  e IA e também haverá um aumento da competitividade no setor quebrando a 

hegemonia dos grandes bancos. O entrevistado 02 acredita que, em dez anos, bancos e 

fintechs vão-se aproximar de alguma maneira e os clientes vão escolher onde querem ser 

clientes, serão concorrentes. As fintechs vão pegar uma fatia enorme do mercado. O banco 

terá de lidar com isso e vai perder mercado, por causa da necessidade dos clientes. Destaca 

que Google e Amazon serão bancos e competirão com modelos tradicionais. 

 

5.2 Pesquisa com profissionais 

 

Fazem parte da elaboração da pesquisa para os respondentes uma breve introdução 

dos assuntos abordados e a definição dos termos utilizados, como:  objetivo da pesquisa, 

a definição do setor financeiro tradicional ou banco tradicional, a definição das fintechs e 

informações sobre legislação, conforme Anexo V. 

Obtiveram-se como resultado da pesquisa 42 respondentes; dois deles saíram da 

análise das respostas por eliminação das questões. 

Fazem parte desta análise o total de 40 respondentes da pesquisa, especialistas no 

assunto que apresentaram condições de atender o objetivo da pesquisa, dividida em 

partes:  

 Perfil dos Respondentes 



73 

 

 Questões de Validação 

 Bancos tradicionais e fintechs 

 Tendência das fintechs  

 

5.2.1 Perfil dos Respondentes 

 

Para entender o perfil dos respondentes foram elaboradas questões sobre tempo de 

experiência profissional, conforme Tabela 02 - Tempo de experiência profissional (Q11); 

área de atuação, conforme Tabela 01 – Área de atuação; escolaridade, conforme Tabela 

03 – Nível de Escolaridade e cargo atual, conforme Tabela 04 – Cargo Atual 

Respondentes. 

Quanto à área de atuação dos respondentes, 35% são do setor financeiro, 22% de 

tecnologia e 12% atuam na área de projetos, conforme Tabela 10.  

 

Tabela 01 – Área de atuação 

 
Fonte: A Autora. 

 

A maior parte dos respondentes desta pesquisa têm  de 16 a 20 anos de experiência 

profissional, representando 30%, seguidos por 11 a 15 anos de experiência, representando 

22,5% e de 6 a 10 anos de experiência, representando 20% dos respondentes, conforme 

Tabela 02.  
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Tabela 02 - Tempo de experiência profissional  

 
Fonte: A Autora. 

 

Com relação ao nível de escolaridade, 67% possuem pós-graduação, 20% mestrado e 

10% superior completo, conforme Tabela 03.  

 

Tabela 03 – Nível de escolaridade 

 
     Fonte: A Autora. 

 

Na questão sobre cargo atual, 15% dos respondentes são executivos com cargo 

caracterizado como CEO, Diretor, Empresário e Fundador;  43% com cargo de gerente, 

30% coordenador e 13% dos respondentes com cargo de analista, conforme Tabela 04.  

 

Tabela 04 – Cargo atual dos respondentes 

Cargo Respostas 

Executivos 15% 6 

Gerente 43% 17 

Coordenador 30% 12 

Analista 13% 5 

Total 40 
                Fonte: A Autora. 
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5.2.2 Questões de Validação 

 

Para selecionar os respondentes que consigam de fato fazer uma análise das fintechs, 

a Pesquisadora incluiu, na lista das questões, duas eliminatórias, utilizadas para 

desclassificar o respondente caso fossem selecionadas, conforme Tabela 05 - Grau de 

familiaridade com fintechs e Tabela 06 - Melhor definição para descrever nível de 

conhecimento sobre fintechs. 

Nesta pesquisa,  não foram utilizadas as respostas de 2 respondentes: um,  por ter 

selecionado a opção “Nunca escutei falar” na questão sobre grau de familiaridade com 

fintechs e outro, por selecionar a opção “Primeira vez que tenho contato com tema” na 

questão sobre qual a melhor definição para descrever seu nível de conhecimento sobre 

fintechs. 

 
Tabela 05 - Grau de familiaridade com fintechs 

 
   Fonte: A Autora. 

 

 

Tabela 06 - Melhor definição para descrever nível de conhecimento das fintechs 

 
Fonte: A Autora. 
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5.2.3 Bancos tradicionais e fintechs 

Neste subcapítulo, busca-se saber dos respondentes as tendências que entendem a 

respeito dos bancos tradicionais no Brasil e das fintechs.  

 

5.2.3.1 Desafios dos Bancos Tradicionais no Brasil 

 

Na questão sobre os principais desafios dos bancos tradicionais no Brasil até 2030, os 

principais desafios no entendimento dos respondentes foram: burocracia para processos 

simples, que representa 40% da opinião dos respondentes, seguido de melhoria nos 

processos relacionados com atendimento a clientes e tempo para implementar inovações,  

os dois últimos representando 32,5% da opinião dos respondentes, conforme Tabela 07. 

 

Sobre burocracia, os respondentes descrevem algumas situações vivenciadas e 

também sugestões que entendem como oportunidades para melhorar os serviços prestados 

referentes à burocracia. Um dos respondentes descreve que a condição de ir a uma agência 

para qualquer atividade é algo ultrapassado; cita que bancos tradicionais insistem em 

processos manuais que burocratizam sua estrutura de atendimento e consequentemente 

sua operação. Entende também que o público ainda é amarrado com a questão do 

documento. Cabe às estruturas tradicionais apoiar a "educação" de seus clientes para 

moveê-los para a Plataforma Digital. Um dos respondentes entende que a burocracia é o 

principal empecilho. 

 

Na visão de um respondente,  a pesada estrutura burocrática  e a setorização interna 

dos bancos tradicionais estimulam um modelo de trabalho individualista, em que  o 

crescimento do indivíduo ou de sua área está, por vezes, acima de uma visão geral que 

beneficiaria o negócio do banco como um todo. Dessa forma, o processo de implantação 

de novas iniciativas que dariam mais força para brigarem com as fintechs, que possuem 

estrutura muito mais enxuta e filosofia unificada, acabam ocorrendo tarde demais ou com 

limitações. 

 

Na opinião de um dos respondentes da pesquisa, o setor financeiro tem mudado sua 

cultura e inovado na contratação de pessoal, pois a visão de muitos é antiga e resistente 

às mudanças. Devido a toda essa tradição, os bancos atuam com muitos processos 

manuais e com áreas cheias de pessoas fazendo o que futuramente será feito por robôs. 
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Os bancos tradicionais, pela pouca competição no mercado (os cinco maiores bancos 

concentram 85 a 90% dos depósitos e das receitas), acostumaram-se a fazer tudo na 

velocidade deles, sem automatização e com muita burocracia e hierarquia. As decisões 

são tomadas somente na gestão sênior e isso trava inovação, qualidade e preço, descreve 

um respondente da pesquisa. 

 

No item ‘atendimento ao cliente’ e com relação ao item ‘melhoria nos processos 

relacionados a atendimento a clientes’,  os respondentes da pesquisa descrevem situações 

que podem ser revistas com o objetivo de fidelizar e encantar o cliente. 

 

Um respondente da pesquisa cita que o grande problema dos bancos privados hoje 

são eles próprios. Devem simplificar os processos,  serem mais ágeis nas implantações de 

produtos e serviços e, com isso, há melhoria nos processos e maior satisfação no 

atendimento ao cliente. O atendimento às novas demandas de um mercado consumidor 

mais crítico e exigente quanto ao custo x benefício dos produtos financeiros, relata o 

respondente da pesquisa. 

 

O respondente da pesquisa descreve uma situação vivida por ele que, como 

consumidor,  em nove das dez vezes em que utilizou algum tipo de serviço, por exemplo  

transferência para o exterior e quitação da carta de crédito: os atendimentos foram 

péssimos, lentos, burocráticos, sem esclarecimento do processo correto. 

 

O problema dos bancos não é estarem abertos ou não à inovação, mas melhorar a 

experiência do cliente, declara um respondente da pesquisa. Como as fintechs já nascem 

digitais, o maior desafio dos grandes bancos consiste em atualizar suas tecnologias sem 

impactar os milhões de clientes. Isso gera processos manuais, demora para implantação, 

devido ao risco e ao tamanha. Outro grande desafio é atender com qualidade o grande 

volume de clientes, relata um respondente da pesquisa. 

 

Além das considerações descritas,  um entrevistado cita as diferenças que existem 

entre bancos tradicionais privados e públicos. Por experiência pessoal,  o público ainda 

está muito longe de qualquer inovação, os aplicativos não funcionam direito, o 

atendimento presencial é lento e não segmentado, existem muitas operações manuais.  



78 

 

 

No contexto de inovação, os respondentes descrevem as opiniões sobre onde 

entendem que existem oportunidades. Os bancos tradicionais não possuem o mindset de 

inovação para mudança rápida. São orientados por valorização de projetos e não pela 

experiência dos clientes, declara um respondente. 

 

Na opinião de um respondente da pesquisa, o que trava os grandes bancos é 

justamente o tamanho que os impede de mudar e inovar na mesma velocidade das 

fintechs. Os grandes bancos estão tentando se reinventar, mas ainda se movem de forma 

muito lenta se comparados às fintechs. Apesar do caminho positivo, vejo uma 

mentalidade nem sempre moderna em ação, declara um respondente da pesquisa. 

 

Os bancos são estruturas enormes e burocráticas, não têm velocidade em 

implementação de soluções inovadoras, declara um respondente da pesquisa. 

 

Além das contribuições dos respondentes sobre burocracia, satisfação do cliente e 

inovação, os respondentes da pesquisa apontaram ainda que: devido à falta de motivação 

dos funcionários e à remuneração muitas vezes abaixo do esperado, os processos 

demoram muito tempo; esbarram em segurança ou competitividade e também a 

manutenção dos lucros, nos patamares atuais. 

 

Tabela 07 – Desafios dos bancos tradicionais no Brasil 

 

Fonte: A Autora.   
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5.2.3.2 Pontos Fortes no Setor Financeiro Tradicional que podem afetar Fintechs 

 

Na questão para selecionar três pontos fortes no setor financeiro tradicional e que 

podem afetar as fintechs em 2030, os principais são: confiabilidade, representando 67,5% 

das respostas; poder de investimentos com 40%; consolidação financeira, faturamento 

elevado e prevenção a fraudes. todos com 32,5%, conforme Tabela 08. 

 

Os respondentes explicam como enxergam que os principais itens selecionados 

afetam as fintechs, com relação à confiabilidade, poder de investimentos, consolidação 

financeira, faturamento elevado e processos estruturados de prevenção a fraudes. 

 

Sobre a confiabilidade, os respondentes descrevem pontos que acreditam ser barreiras 

para crescimento das fintechs. Um respondente da pesquisa acredita que a confiabilidade 

é a principal barreira de entrada das fintechs;  um outro respondente declara que a 

confiabilidade nos bancos tradicionais ainda permanecerá por um determinado período e 

para um determinado tipo de cliente, mas com prazo de validade. Cita um respondente da 

pesquisa que marca e nome geram confiança nesse segmento.  

 

O respondente declara que as fintechs ainda estão tentando se provar e os bancos são 

estruturas sólidas e confiáveis, possuem carteira de clientes muito grande. Isso é uma 

vantagem competitiva, provêm serviços de todas as naturezas desde conta, investimentos, 

até financiamentos, ou seja, são completos. 

 

O respondente cita que confiabilidade, poder de investimentos e consolidação 

financeira  são características das grandes instituições financeiras, já consolidadas e 

estabilizadas no mercado, ainda que haja concorrência entre elas As fintechs, por sua vez, 

por serem empresas menores, precisam conquistar seus espaços, num tempo muito menor. 

 

Cita o respondente da pesquisa que as fintechs terão dificuldades de propor tipos de 

benefícios aos clientes como: confiabiabilidade, segurança da informação e prevenção a 

fraudes, algo já consolidado nas instituições financeiras tradicionais. Ele declara que a 
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barreira é a capacidade de lidar com alto volume de clientes e a confiabilidade do 

mercado.  

 

As agências bancárias são cada vez menos requisitadas. Para muitos, a visita a elas 

hoje é um incômodo, nos serviços de cada dia. As fintechs conseguem mais força e 

investimento para diversificarem e, com o índice de satisfação em seus serviços 

principais,  não será difícil de vender outros, grandes volumes de dados. Fraudes e 

segurança são pontos em que as fintechs têm uma atenção especial por já nascerem num 

berço tecnológico e não terão problema em escalar essas questões em sintonia com seu 

crescimento.  A sustentabilidade é muito mais fácil de se implementar na estrutura enxuta 

e órgãos reguladores contribuem mais para a burocracia impeditiva. As vantagens no setor 

tradicional são a confiabilidade e o poder de investimento, pois primeiro as fintechs têm 

de construir e, segundo, ainda dependem de outras empresas para acelerarem.  É  

importante destacar que mesmo as vantagens são temporárias. A cada dia as fintechs têm 

mais atenção e mais aceitação dos clientes e o poder de investimento muitas vezes vêm 

de empresas gigantes que não necessariamente são do setor financeiro, descreve o 

respondente da pesquisa. 

 

Com relação ao poder de investimentos e consolidação financeira, o respondente cita 

que as fintechs não possuem, sozinhas, um poder financeiro para alavancar grandes 

investimentos e, nesse cenário, não podem errar nunca. 

 

As grandes instituições, por estarem há algum tempo no mercado, conseguiram  

acumular grandes volumes financeiros, fazendo com tenham grande poder para compra 

de instituições menores e formação de parcerias, declara o respondente. 

 

O poder de investimentos, múltiplos serviços e processos de prevenção a fraudes são 

pontos fracos das fintechs em que os grandes bancos são fortes. Mesmo na questão 

financeira, as fintechs têm conseguido investimentos sólidos externos, mas isso vem com  

o custo de uma pressão maior por rentabilidade e perda do poder de inovação. Com 

relação a fraudes, o problema das fintechs é que o crime não perde tempo e  desenvolve-

se diante das estruturas milionárias de segurança dos grandes bancos; um ataque com 

sucesso pode causar um impacto muito grande para as fintechs, declara o respondente da 

pesquisa. 
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Confirmando o que se citou acima,  outro  respondente declara que os grandes bancos 

têm maior capacidade de investimento e, com isso, investem na proteção das informações 

de seus clientes. 

 

Os bancos tradicionais são muito sólidos e consolidados, por isso extremamente 

confiáveis, já lidam com prevenção a fraudes e dispõem de departamentos enormes para 

cuidar disso, além de oferecerem todos os tipos de serviços ligados à parte financeira, 

conforme o respondente da pesquisa. 

 

As fintechs são menores, dependem de alta captação de recursos para atender as 

necessidades regulatórias e, como os casos do Neon e do Inter, mostram que precisam 

melhorar a prevenção de fraudes, segundo o respondente da pesquisa. 

 

O respondente da pesquisa descreve que, como consumidor, acredita que a segurança 

da informação, consolidação financeira e prnvenção a fraudes podem afetar o crescimento 

das fintechs. 

 

Para atrair clientes,  as fintechs terão de ou abrir mão de lucro, ou fornecer um produto 

de qualidade realmente diferenciada. Um ponto importante é que os grandes bancos já 

têm suas estruturas de segurança da informação consolidadas, o que gera confiança. Outro 

ponto não citado está em que, ao possuir uma carteira grande de clientes e um capital para 

altos investimentos em marketing, grandes bancos têm mais facilidade de penetração de 

produtos dependentes de interações sociais (aqueles que a qualidade é medida na 

proporção da quantidade de usuários, como Uber, Twitter, WhatsApp). Não possuir base 

de clientes pode dificultar a entrada de uma fintech, pois os bancos podem copiar e acabar 

com o modelo de negócio, comenta o respondente. 

 

Dado o cenário do público conservador sem acesso à plataforma digital, isso pode ser 

um fator de desconfiança no uso de novas tecnologias. A saída que tem sido proposta 

pelas novas instituições talvez seja a criação de canais de atendimento que facilitem essa 

interação e apoiem a educação digital de seus clientes. A preocupação com a segurança 

da informação pode ser decisiva na longevidade das fintechs.  Se isso falhar, pode ser 

definitiva para a quebra de confiança para uso dessa nova plataforma, descreve o 

respondente da pesquisa. 
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O brasileiro ainda tem pouca informação e educação financeira. Isso, por si só, 

dificulta a entrada de produtos e serviços inovadores, pois esses acabam sendo produtos 

de nicho;  outro ponto importante é que o setor tem tanto capital em mãos que, ao menor 

sinal de ameaça, dispõe-se a comprar os concorrentes, como no caso do Itaú e XP 

investimentos. A pouca escalabilidade das fintechs é o que, na opinião desta Autora, pode 

ser um grande entrave: a ideia sendo boa, se um grande banco simplesmente copiá-la, 

conseguirá fazê-lo, com bastante rapidez e solidez, descreve o respondente. 

 

Relata um respondente da pesquisa que as fintechs terão que adaptar -se às mudanças 

passando a atuar como provedor de serviços que o cliente busca, não necessariamente 

com o formato de um produto bancário. 

 

Tabela 08 - Pontos Fortes Setor Financeiro Tradicional 

 
      Fonte: A Autora.  

 
5.2.3.3 Principais Desafios das Fintechs no Brasil 

 

Para citar os principais desafios das fintechs no Brasil até 2030, 50% das respostas 

são segurança do cliente em colocar dinheiro em fintechs, seguidos de 42,5% relacionadas 

com a estabilidade financeira e 37,5% referem-se à competição com bancos tradicionais, 

conforme Tabela 09.  

 

Com relação à segurança do cliente em colocar dinheiro em fintechs e estabilidade 

financeira, os respondentes destacam que a  segurança é algo muito importante quando 
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se fala em patrimônio dos clientes. Isso leva tempo e as fintechs ainda não apresentaram 

como geram receitas com os serviços que prestam, o ambiente regulatório ainda está um 

pouco indefinido, conforme respondente. Os respondentes entendem que as fintechs são 

escaláveis, mas a que custo de segurança? Algumas já estão com problemas financeiros, 

e a grande maioria é limitada em seus serviços, de acordo com o respondente. 

 

A aproximação dos clientes a esse novo modelo estará alinhado à capacidade de 

educá-los para o uso da informação digital, deixando o papel como item primordial. 

“Destaco esse item e enfatizo o exemplo que tenho em minha família. Meus pais, que não 

têm afinidade com esse novo modelo,  ainda vão às agências dos bancos tradicionais em 

busca do papel ‘registrado’ pelo banco, formalizando as operações. Quando sugeri a eles 

a abertura de uma conta numa corretora, a primeira pergunta que me fizeram foi  sobre a 

solidez da estrutura que eu havia indicado. Vale, neste caso, a intensa campanha das 

fintechs divulgando sua marca e estrutura financeira.” relata o entrevistado da pesquisa. 

 

Sobre a competição com os bancos tradicionais, o grande desafio é criar musculatura 

para competir com os grandes bancos, evitando a sua compra parcial ou não, descreve o 

respondente. 

 

“Será um desafio gigante concorrer contra marcas de alto respeito e confiança, bem 

como se manterem sustentáveis enquanto tentam crescer. Há há grandes possibilidades 

de que algum dos gigantes as comprem”, cita o respondente. 

 

A escalabilidade é o maior problema de qualquer startup;  além disso, num país que 

vive crises sucessivas, como o Brasil, é complexo o cliente entregar parte de suas reservas 

a uma empresa desconhecida. Outro ponto importante é que os pequenos não podem estar 

submetidos às mesmas regras que os bancos tradicionais, mas não podem fazer o que 

querem também, sendo necessária uma regulamentação específica, acredita o respondente 

da pesquisa. 

 

“As fintechs, para captar clientes, terão de abrir mão de lucro, a não ser que possuam 

um produto muito melhor. Caso possuam, terá de ser algo não dependente da quantidade 

de usuários e/ou não factível de cópia pelos grandes bancos”, conforme respondente. “O 



84 

 

desafio é passar dos early adopters para os early majority clients sem perder qualidade”, 

descreve um respondente da pesquisa. 

 

Um outro ponto ainda não citado, conforme compreende o respondente da pesquisa,  

é que o maior desafio que ele vê para as fintechs é a competição, principalmente com as 

demais fintechs, pois, quando uma está solidificando-se e ocupando espaço, outra surge 

para abocanhar uma parte do mercado. “Sobre as outras questões de barreiras não vejo as 

fintechs tendo grandes problemas. Até no setor regulatório tem-se o caso do Uber que 

prova que a funcionalidade e sucesso podem flexibilizar os processos, com 

competitividade e concorrência acirrada.” 

 

No quesito regulatório, o respondente da pesquisa acredita que o maior empecilho 

seja as exigências do ambiente regulatório e, devido a elas existirem, fica mais difícil 

encontrar o ponto de equilíbrio nos negócios.  

 

“As fintechs precisam confirmar a confiabilidade de suas operações, atendendo a uma 

série de regulamentações cuja implementação é desafiadora como startup, mas essencial 

para conquistar um público que possa investir nelas, com segurança (peer-to-peer e 

lending) e assim escalar, para se consolidar no mercado”, cita o repondente. 

 

“Com a multiplicação de fintechs, fidelizar o cliente será um desafio; a burocracia do 

nosso País também pode ser um problema no futuro com novas normas regulatórias”, 

declara o respondente. 

 

Alguns respondentes descreveram como barreiras a burocracia, escalar serviços, 

qualidade, conhecimento do setor e quando a fintech irá consolidar-se como uma grande 

empresa. Disseram que o principal empecilho,  assim como dos bancos tradicionais, será 

a burocracia que, com certeza, passará a atuar nas fintechs à medida que sua carteira, 

serviços e produtos aumentar. As fintechs deverão demonstrar capacidade para serem 

escaláveis sem perder a qualidade e as vantagens iniciais oferecidas. A marca das fintechs 

parece se posicionar forte, mas para isso usam estruturas de go-to-market insustentáveis 

em longo prazo. A qualidade/know-how dos profissionais não costuma gerar confiança. 

 

 



85 

 

Tabela 09 - Principais Desafios das Fintechs no Brasil 

 
Fonte: A Autora.  

 

5.2.3.4 Vantagens Fintechs em relação ao Banco Tradicional  

 

Na questão sobre as vantagens das fintechs em relação ao bancos tradicionais em 

2030, os respondentes citaram três principais vantagens: modelo disruptivo, seguido por 

experiência do cliente e menores custos, representando o percentual de 45%, 42% e 40% 

respectivamente.  

 

Com a proposta de um modelo disruptivo, mais simples e ágil, os respondentes da 

pesquisa acreditam que a criatividade e o foco no cliente são os impulsionadores de 

qualquer inovação. O cliente não quer uma furadeira; ele quer um furo na parede. Essa 

máxima mostra que não é o produto ou serviço que importam, mas a solução proposta 

para um problema. 

 

As fintechs conseguem inovar e quebrar paradigmas com maior agilidade e com 

soluções pensadas fora da caixinha. Com o design centrado no cliente, elas já nascem 

querendo fazer diferente e entregar uma experiência nova e melhor.  
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Por serem menores e utilizarem ferramentas de ponta, que possibilitam a rápida 

implantação de produtos e serviços, esses fatores proporcionarão às fintechs grande 

vantagem nos processos de inovação e carteira de produtos, assim como a redução de 

custos associados ao processo. 

 

Criando novas experiências para os clientes com as fintechs, os respondentes 

acreditam que a agilidade de uma fintech atende a uma nova geração de clientes exigentes, 

rápidos, com o conhecimento necessário para identificar ótimas oportunidades. E a maior 

vantagem de todas as fintechs e que os bancos tradicionais demoram a entender é o timing. 

É preciso entender que os clientes de hoje são os milleniums. Essa geração presenciou o 

advento da internet e sofreu transformação na sua maneira de ver o mundo, abrindo os 

olhos para os benefícios que a tecnologia traz e mais ainda preocupada com o 

pragmatismo e velocidade, visando à melhor experiência para o cliente, com dinamismo 

e agregando valor. 

 

As fintechs atuam nas lacunas em que o setor financeiro tradicional não atuou/atua no 

atendimento de novas demandas. Sua base tecnológica e estrutura enxuta garantem 

agilidade nas respostas ao mercado.  

 

O respondente da pesquisa acredita que as fintechs não vão perder força em relação 

aos bancos tradicionais. O que se explica  são as  diferenças de origem entre eles, pois 

elas  nascem digitais e,  com essa cultura, trazem  um ritmo diferenciado. 

 

“A agilidade por serem pequenas pode ser um trunfo, porém pode ser um risco,  caso 

haja aumento da demanda”, destaca o respondente da pesquisa. 

 

Sobre os custos,  as fintechs utilizam modelos ágeis de gestão, estruturas práticas para 

uso, desburocratizando processos, trazendo os benefícios do mundo digital, facilitando as 

operações com melhores e menores custos de operação. O que é entregue na ponta para 

os clientes impacta diretamente a redução de custo operacional de seu backoffice. 
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Tabela 10 – Vantagens das Fintechs em Relação aos Bancos Tradicionais 

 
Fonte: A Autora.  

 
5.2.3.5 Bancos Tradicionais e Fintechs serão Concorrentes ou Complementares 

 

Para a pergunta sobre os bancos tradicionais e fintechs,  se serão concorrentes ou 

complementares, as respostas da pesquisa foram: complementares com 60%, seguidas por 

concorrentes, representando 30% das respostas e nenhuma das opções com 10% delas.  

 

Sobre a opinião dos respondentes sobre acreditar que os bancos tradicionais e as 

fintechs são complementares, destacam que as fintechs estão fazendo um papel de 

aceleradoras de TI dos bancos tradicionais; estão-se tornando laboratórios dos grandes 

bancos. Como está acontecendo hoje, a tendência é que haja a formação de parcerias entre 

esses dois grupos. Eles acrescentam que as fintechs vêm ocupando um espaço deixado 

pelos bancos e atuando também em clientes não “bancarizados”. 

 

Cita um dos respondentes que já existe essa sinergia com alguns bancos tradicionais, 

que ele entende como uma “concorrência saudável” do ponto de vista ao público 

consumidor, diante de tanta inovação e melhora no atendimento. 

 

Um respondente da pesquisa acredita que os serviços tradicionais continuarão sendo 

demandados, como conta corrente e transferências, porém  outros serviços mais 

sofisticados, como empréstimos, soluções de recebimento e pagamento e, principalmente, 
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investimentos, precisarão passar por disrupções positivas. Ele entende que isso não virá 

do mercado tradicional. 

 

Descreve um respondente que é possível conviverem e se complementarem. Acredita 

que nos próximos anos ainda haverá público para os dois segmentos. Se se olharem os 

dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais) ainda  há poucos investidores e potencial para aumentar pessoas no universo 

bancário, portanto possível conviverem e se complementarem. O Next é um exemplo. O 

Bradesco não conseguiria se tornar rapidamente inovador e atender essa demanda, mas o 

Next consegue. Colaborando com a percepção citada, um respondente acredita que a 

complementariedade seja o caminho para o setor e para os clientes, cada qual focado no 

que faz de melhor: as fintechs, tornando-se tão grandes e burocráticas quanto os bancos, 

provavelmente perderiam sua característica disruptiva pelo próprio desafio que o tamanho 

da operação impõe. 

 

Sobre acreditar que os bancos tradicionais e as fintechs são concorrentes, os 

respondentes destacam que hoje já são concorrentes, com as fintechs, "comendo" a 

margem de lucro dos grandes bancos. Outro ponto citado é que haverá uma distinção 

entre as "plataformas". Talvez exista o cliente "tradicional" ainda em linha, fidelizado a 

essas estruturas, enquanto as fintechs abrirão esse novo mercado criando uma camada de 

concorrência o que apoiará e também trará outros benefícios a cada uma dessas camadas 

para manter suas carteiras. 

 

Com relação à resposta das questões em que os respondentes declaram que entendem 

que bancos e fintechs não são complementares nem concorrentes, as justificativas das 

respostas são nenhuma das opções, porque, quando as fintechs passarem a incomodar, 

serão compradas. “Pode haver a possibilidade da criação de braços das grandes com 

características das fintechs”, descreve um respondente.  “Isso dependerá da estratégia de 

cada organização”, continua.  Acredita que bancos privados podem antever essa 

oportunidade. Também foi citado que pode haver tanto concorrência quanto colaboração 

frienemy, a fórmula não é tão simples ou binária quanto foi até agora. Uma outra situação 

é que as fintechs crescerão e diversificarão; os bancos perderão espaço. A dinâmica dessa 

relação entre os dois será ditada pela posição que os bancos tomarem se conseguirem se 

adaptar e entenderem o processo global que se passa de modernização tecnológica e de 
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filosofia; se utilizarem seu tamanho para tomarem a frente, serão complementares;  se 

insistirem em tentar copiar tendências e seguir ideias, estarão sempre competindo. 

 

Tabela 11 – Bancos Tradicionais e Fintechs serão Concorrentes ou Complementares 

 
Fonte: A Autora.  

 

5.2.3.6 Satisfação do Cliente  

 

Na pergunta que considera as principais diferenças entre setor financeiro tradicional 

e as fintechs, e qual o grau de diferença entre ambos, de acordo com uma escala de 1 a 5, 

em que 1 significa que não atende expectativas e 5 considera que superou as expectativas, 

os respondentes relataram que, no contexto atual e em 2030,  comparando-se a 

experiência do cliente e satisfação do cliente com fintechs e banco tradicional, existe uma 

expectativa muito grande de melhoria nos serviços prestados. Nas Tabelas 12 e 13 estão 

compiladas essas informações que se detalham a seguir.   

 

As informações sobre a experiência do cliente da fintech no momento atual e em 2030,  

no item não atende ou atende parcial,  mostram expectativa de sair de 29% para 5%; 

alteram-se os valores para atender a maioria de 34% para 32% e eleva-se o valor de atende 

todas ou supera expectativas de 37% para 63%.  Para a satisfação do cliente há uma 

mudança de 18% para 3% no item não atente ou atente, seguido de atende a maioria de 

50% para 26%; o maior aumento é no quesito atende ou supera a expectativa de 32% para 

71%. 

 

Tabela 12 – Expectativa dos Clientes de Fintechs 

 
Fonte: A Autora.  

Não Atende ou 

Atende Parcial

Atende     

Maioria

Atende Todas     

ou Supera

Atual 29% 34% 37%

2030 5% 32% 63%

Atual 18% 50% 32%

2030 3% 26% 71%

Fintechs

Experiência do cliente com fintechs

Satisfação do cliente com fintechs
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Na análise comparativa entre os bancos tradicionais e a experiência do cliente,  

utilizando-se o momento atual versus 2030, existe uma expectativa muito pequena de 

melhoria nos serviços prestados. 

 

As informações sobre a experiência do cliente no momento atual versus 2030 no item 

não atende ou atende parcial existe a expectativa de sair de 46% para 32%; alteram-           -

se os valores para atende a maioria de 28% para 42% e o valor de atende todas ou supera 

expectativas mantém-se em 26% no momento atual e em 2030. Para a satisfação do 

cliente tem-se 46% para 40% no item não atente ou atende, seguido atende a maioria de 

41% para 39%; há  um aumento  no quesito atende ou supera a expectativa de 13% para 

21%. 

 

Tabela 13 – Expectativa dos Clientes de Bancos Tradicionais 

 
Fonte: A Autora.  

 

Os respondentes relatam que, sem mudanças drásticas na forma atual de atuação, o 

setor bancário deve quase desparecer em 2030. 

 

Para alguns respondentes, os bancos tradicionais irão melhorar os seus serviços, por 

exigências de mercado. Enquanto os bancos não mudarem o mindset para foco no cliente, 

e não na rentabilidade, continuarão medíocres na experiência com o cliente. Também 

declara um respondente que as fintechs só não possuem uma satisfação melhor em relação 

ao público idoso,  devido à dificuldade de eles se relacionarem com a tecnologia, porém 

com o avanço do tempo isso estará sanado. O volume de clientes traz uma grande 

dificuldade na qualidade de atendimento dos grandes bancos, conforme aponta o Procon,  

já as fintechs vivem uma onda de inovação e queda de taxas que atraem  os clientes. 

 

Não Atende ou 

Atende Parcial

Atende     

Maioria

Atende Todas     

ou Supera

Atual 46% 28% 26%

2030 32% 42% 26%

Atual 46% 41% 13%

2030 40% 39% 21%
Satisfação do cliente com banco tradicional

Bancos Tradicionais

Experiência do cliente com banco tradicional
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Declara um respondente que entende que “a experiência das fintechs hoje é superior 

à dos bancos e essa diferença deve diminuir com o crescimento delas e a adaptação das 

grandes instituições, mas entendo que a satisfação do cliente hoje é alta em ambas”. 

 

O setor tradicional focará a grande massa, mas melhorando a experiência e satisfação 

do cliente, enquanto as fintechs focarão nichos não tão bem atendidos pelos bancos e 

tentarão manter-se pelo alto desempenho em questões de experiência e satisfação dos seus 

clientes, afirma um respondente da pesquisa. 

 

De acordo com alguns respondentes, conforme as fintechs se consolidam, o que é 

impressionante hoje vira "banking as usual", terão dificuldade de se manter, tornando-se 

disruptivas com o passar do tempo e pressionadas para rentabilizar. Os grandes bancos 

estão tendo tempo de se desenvolverem de forma sólida, e vão evoluir nesse sentido. 

Como se está tratando de 2030, ainda é pouco tempo para que uma geração acredite 100% 

nas fintechs. A satisfação dos clientes muitas vezes é atendida pontualmente, mas a 

experiência ainda ambos têm de melhorar. 

 

5.2.3.7 Legislação Brasileira 

 

Na pergunta aos respondentes sobre como a legislação brasileira poderá afetar o 

desenvolvimento das fintechs em 2030, eles declaram que haverá mudanças de um a cinco 

anos, representando 75% dos respondentes, seguidos por haverá mudanças de seis a dez 

anos, representando 17% e que não haverá mudanças representando 7% dos respondentes, 

conforme Tabela 08.  

 

Para os respondentes que selecionaram a opção que haverá mudanças de um a cinco 

anos, alguns entendem que haverá incentivos e outros, barreiras.  

 

Os respondentes selecionaram a opção que haverá mudanças de um a cinco anos, e 

haverá incentivos pelo grande dinamismo de inovação das fintechs, cinco anos é um longo 

prazo que permitirá a implementação de novos serviços, exigindo adequações nas 

normatizações e legislações que regulamentam as regras do jogo. Um outro respondente 

acredita que haverá adequação ao cenário tecnológico não apenas no setor financeiro, mas 

também em diversos setores, o sucesso desses novos players demandará reformulação. 
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A maior parte dos respondentes acredita que estão ocorrendo mudanças, e entende 

mais incentivos e mudanças positivas para as fintechs do que negativas, como 

flexibilização de regras para fomentar o desenvolvimento delas.  

 

Cita um dos respondentes que a regulamentação vem sendo flexibilizada para incluir 

as fintechs no sistema financeiro, promovendo o aumento da concorrência em benefício 

dos clientes.  Um outro respondente destaca que as fintechs terão de estudar rapidamente 

alguns parâmetros e ir legislando. Ele supõe que nos próximos anos serão criadas algumas 

diretrizes, mas serão mais flexíveis do que as que existem atualmente. 

 

Um dos respondentes da pesquisa descreve que haverá mudanças de um a cinco anos 

e acredita na criação de sandbox regulatório, o que significa a criação de um espaço sob 

supervisão do regulador que permita o teste de produtos e modelos de negócios com 

caráter inovador, sem incorrer inicialmente em todas as consequências da regulação 

vigente. 

 

Para os respondentes que selecionaram a opção que haverá mudanças no período de 

um a cinco anos, e que entendem que haverá barreiras, destacam que o lobby dos bancos 

pode travar a inovação, ao fazerem com que os reguladores exijam de pequenas startups 

as mesmas regras dos grandes bancos, como capital mínimo e depósitos compulsórios, 

além do FGC. A regulação pode, porém, incentivar o ecossistema de inovação ao 

regulamentar por escala de negócio, e só passar a exigir as mesmas regras a partir do 

momento em que as fintechs chegarem a um determinado patamar de ativos. 

 

Uma forte barreira que um dos respondentes da pesquisa aponta é a restrição de 

comercialização de determinados tipos de produtos ou serviços, por exemplo. 

Ele se refere ao recente caso do banco que perdeu a senha da carteira de criptomoedas.  

Mostra que a regulação ainda não chegou ao setor no nível de que precisa e acredita 

ter mais barreiras do que incentivos. 

 

‘Segurança da Informação’, bastante citada nos pontos fortes do setor financeiro 

tradicional item 5.2.3.4, também aparece na questão da legislação. Um respondente 
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acredita que a segurança da informação é uma barreira e será um grande tema para 

aumentar o escopo de atuação das fintech. 

 

As fintechs terão problemas, mas isso será muito bom, numa visão otimista. Elas 

pressionarão os órgãos reguladores e poderão fazer com que esses tenham uma visão 

menos burocrática e mais estável para atender o público.  

 

Dos sete respondentes que escolheram a opção ‘haverá mudanças no período de 6 a 

10 anos’, um respondente acredita que haverá barreiras e também incentivos ajudando a 

separar um pouco a atuação de ambos. 

 

Dos três respondentes que citaram não haver mudanças na legislação, dois 

justificaram as suas respostas:  um acredita que não haverá mudanças, pois o setor 

regulatório no Brasil é um dos mais rígidos do mundo, enquanto o outro acredita que as 

fintechs deverão adequar-se ao novo modelo, reinventando as plataformas de operação e 

serviços. 

 

Tabela 14 – Mudanças na Legislação 

 

Fonte: A Autora.  

 

5.2.3.8 Tendências para o Brasil em 2030 

 

Na questão sobre o Brasil ser o maior mercado de fintechs da América Latina, e cada 

vez mais se qualificar para manter a liderança de acordo com o relatório do FintechLab 

(2018), os respondentes da pesquisa expõem quais as situações que acontecerão no Brasil 

em 2030. 

 

Nas opções para respostas,  as três mais selecionadas foram as mudanças nos hábitos 

de consumo, na utilização de tecnologias, representando 47% das respostas; em seguida, 
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bancos em parcerias com fintechs, representando 45% e novos players como Amazon, 

Google e PayPal – também com 45% das respostas, conforme Tabela 09.   

 

Os respondentes registram a evolução tecnológica como principal acontecimento e 

tendência para próximos anos. De acordo com  um respondente, “a evolução tecnológica 

provoca uma mudança cultural, quebrando paradigmas em todos os segmentos; o 

mercado financeiro não estará imune às mudanças; o comércio de varejo já sinaliza a 

disruptura que virá”. Destaca um respondente que “haverá outras formas de efetivar 

transações simples de pagamentos, transferências ou investimentos, utilizando redes 

sociais ou qualquer outro tipo de plataforma; novos tipos de moedas existirão e serão 

necessárias novas normas regulatórias.”  

 

“No Brasil, sua legislação é antiga, e as gigantes da tecnologia vão entrar em  qualquer 

setor rentável”, narra um outro respondente, contribuindo com esse ponto de atenção 

sobre a legislação. O respondente declara que “hoje a tecnologia promove rápidas 

mudanças que devem ser acompanhadas por atualizações na legislação”. 

 

Declara um respondente que a tecnologia e os hábitos dos clientes estão em evolução 

e são uma tendência para os próximos anos. Com eles, podem aparecer novos players, 

produtos e serviços, além de mudar a forma com que as pessoas se relacionam com tudo 

isso, desde hábitos até mudanças no nível de exigência. 

 

Um respondente afirma não acreditar na capacidade de inovação dos bancos 

tradicionais, o que leva a crer que acabarão por financiar e criar parcerias com as fintechs. 

Acredita que o principal caminho é uma educação financeira maior da população, aliada 

ao uso de tecnologia e digitalização dos serviços bancários.  

 

No contexto de soluções,  os respondentes declaram algumas situações que entendem 

que podem mudar completamente o setor financeiro, como uma plataforma de carteira e 

de investimentos peer-to-peer. Principalmente entre pessoas jurídicas, será revolucionária 

a ideia de empréstimos e investimentos; os meios de pagamentos também devem sofrer 

muitas mudanças, principalmente como a facilidade de pagar, integração com sistemas 

de ERP e possibilidade de várias moedas.  
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Um dos respondentes declara ver o open banking crescendo e se regulamentando, o 

setor bancário virando um setor mais de tecnologia do que financeiro. Nesse cenário, os 

grandes players de tecnologia têm uma competição forte a oferecer. 

 

Os bancos farão parceira ou aquisição das fintechs que mais se destacarem, novos 

players com certeza surgirão;  talvez o WeChat Pay chegue aqui ao Brasil. As fintechs 

serão as grandes tendências para o futuro. 

 

Tabela 15 – Situações que acontecerão no Brasil em 2030 

 
Fonte: A Autora, com base na pesquisa. 

 

Nas considerações sobre as tendências das fintechs no Brasil, um  respondente da 

pesquisa entende que o Brasil ocupa lugar de destaque quanto ao interesse e uso digital, 

portanto o futuro das fintechs é certo e os bancos tradicionais terão de se adaptar 

rapidamente. O outro respondente acredita que as fintechs já garantiram uma fatia do 

mercado, e essa é proporcionada pela mudança de cultura das novas gerações, somada ao 

elevado grau de tradicionalismo das instituições tradicionais. A fusão entre as duas 

culturas é uma promessa.  

 

Esse respondente descreve que, para entender o futuro das fintechs em 2030, é só 

observar o passado do setor financeiro nos últimos 15 anos ou, ainda melhor, compará-lo 

com o avanço de outros setores. A tendência é clara: velocidade nos processos, redução 
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de burocracia, transformação tecnológica, mas o caminho que os grandes bancos 

tradicionais têm de entender é que não basta apenas enxergar as tendências; é necessário  

utilizarem seu tamanho e força, que ainda são uma realidade, para deixarem de ser 

seguidores e serem seguidos, utilizarem as tendências observadas hoje para modelar as 

tendências do futuro.  Enquanto os competidores estão preocupados em seguir,  não criam 

nada novo e sempre estarão atrás. 

 

É um modelo que será seguido por outros setores da indústria. Certamente serão 

vistos  novos modelos de negócios utilizando plataformas semelhantes de serviços.  

 

Para alguns respondentes, tanto as fintechs quanto os bancos têm de inovar para 

sobreviver, sem deixar o básico de lado, sempre com foco na experiência do cliente.  

 

Um respondente da pesquisa entende que as fintechs se misturarão com demais 

aplicações do dia a dia como já acontece com o WeChat na China. Ele descreve que o 

futuro das fintechs já chegou e vem transformando o cenário atual. 

 

5.3 Comparativo entre as entrevistas e as pesquisas  

 

A fim de encontrar os diferentes pontos de vista para potenciais tendências no auxílio 

à compreensão do problema de pesquisa, foi traçado um comparativo entre  os resultados 

das pesquisas: a primeira, com entrevista presencial de executivos do setor e a segunda 

com envio de pesquisa para especialistas do assunto. O subcapítulo 5.1 apresenta a análise 

dos resultados das entrevistas com executivos e o subcapítulo 5.2, a análise dos resultados 

da pesquisa realizada com profissionais com conhecimento no setor. No presente 

subcapítulo,  comparam-se as opiniões dos executivos entrevistados com as dos 

executivos respondentes da pesquisa. 

 

Na entrevista com especialistas, foram coletadas informações sobre a importância da 

definição da Visão, Missão e Valores para direcionar o caminho que a empresa quer 

seguir e qual é o motivo pelo qual a empresa existe. Constatou-se que a empresa 

desenvolve seu plano estratégico para obter vantagem competitiva sobre seus 

concorrentes e, por isso, é muito importante observar: a ameaça de novos entrantes, a 
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rivalidade entre concorrentes; a ameaça de produtos ou serviços substitutos, entre outros. 

Na pesquisa com profissionais,  essa questão não fez parte das que deveriam ser 

respondidas. Devido às considerações coletadas na entrevista com especialistas, 

verificou-se  que empresas grandes desenvolvem um planejamento estratégico,  enquanto 

as fintechs, por não possuírem poder financeiro para alavancar grandes investimentos, 

não podem errar, nem errar e corrigir rapidamente. 

 

Quanto aos desafios dos bancos tradicionais,  em ambas as etapas tanto entrevistados 

quanto respondentes da pesquisa entendem que serão vários desafios, e os resultados 

apresentados são similares.  Compreendem que os principais são: burocracia, atendimento 

aos clientes e  tempo para implementar inovações. 

 

Na questão sobre os pontos fortes do setor financeiro,  é consenso entre os 

entrevistados e os  respondentes que o maior ponto forte é a confiabilidade. Na opinião 

dos entrevistados,  os principais desafios das fintechs no Brasil até 2030 são: as fintechs 

precisam comprovar capacidade de processar grandes volumes, com atendimento aos 

clientes, transações e informações, garantindo qualidade e segurança; não possuem 

estabilidade de imagem nem financeira e não estão consolidadas no mercado. Ainda são 

uma aposta. Em contrapartida,  os respondentes da pesquisa entendem que os principais 

desafios são: segurança do cliente em colocar dinheiro em fintechs, estabilidade 

financeira e a competição com bancos tradicionais. 

 

Quanto ao ponto de vista dos entrevistados sobre as vantagens das fintechs em relação 

ao bancos tradicionais em 2030, os principais foram: modelo disruptivo; velocidade de 

implementação e solução; visão com foco na necessidade do cliente. Inovam o tempo 

todo, inventam e colocam em produção, erram e corrigem rápido. Como confirmação do 

exposto,  os respondentes da pesquisa citaram três principais vantagens: modelo 

disruptivo, seguido por experiência do cliente e menores custos. 

 

Sobre o quesito se os bancos e fintechs são concorrentes ou complementares, houve 

divergência de opinião entre os entrevistados: um deles entende que as fintechs são 
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concorrentes dos grandes bancos em alguns produtos e serviços e podem ser fortes 

concorrentes em todas as linhas de produtos e serviços em alguns anos; o outro entende 

que, hoje, de alguma forma complementam-se para sobreviver, num futuro próximo serão 

concorrentes e em cinco anos as fintechs já estarão consolidadas. Para os respondentes à 

pergunta sobre os bancos tradicionais e fintechs, as respostas à pesquisa foram: 

complementares com 60% das respostas, seguidas por concorrentes representando 30% 

das respostas e nenhuma das opções com 10% das respostas. 

 

Na entrevista realizada com os executivos, foram elaboradas três questões sobre 

experiência do cliente, perfil do cliente e atendimento ao cliente. 

 

Na questão sobre experiência do cliente,  um entrevistado entende que em alguns 

casos são diferentes, como a política de crédito; no entanto o outro entrevistado entende 

que são completamente diferentes: as fintechs já nascem mais digital e mais simples; os 

bancos ainda estão caminhando para isso. 

 

Quanto ao perfil do cliente, os entrevistados divergem nas opiniões; um deles 

menciona que o perfil que utiliza é o mesmo e que poderá utilizar tanto bancos 

tradicionais quanto fintechs, dependendo da atratividade, enquanto o outro entrevistado 

acredita que são completamente diferentes, pois entende que a geração mais jovem não 

vai ao banco tradicional, faz tudo online, e a geração com mais de 30 anos de idade é 

ainda a que consome produto do banco tradicional. 

 

Sobre atendimento ao cliente,  ambos os entrevistados entendem que são bem 

diferentes. Cita, como exemplo, a estrutura de atendimento private. Destaca  que uma das 

principais diferenças é a solução tecnológica de uma fintech para um banco nesse modelo 

tradicional. O outro entrevistado ressalta que a fintech olha para o futuro, entende a 

necessidade do cliente com foco em inovação e facilidade e proporciona melhor e nova 

“experiência para o cliente”. Enquanto os bancos estão aprendendo por necessidade e não 

por acreditarem que precisam mudar, o surgimento das fintechs fez com que isso 

acontecesse. 
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Com relação aos clientes do setor financiero e com base nas entrevistas, a pesquisa 

realizada com profissionais do setor seguiu de outra maneira, comparando-se o momento 

atual dos bancos e fintechs com tendências em 2030, considerando a expectativa dos 

Clientes de Fintechs e a expectativa de Clientes de Bancos Tradicionais. 

 

As informações sobre a ‘experiência do cliente da fintech’ no momento (2018) e em 

2030 revelaram que ‘não atende ou atende parcial’ tem expectativa de cair de 29% para 

5%; alteram os valores para ‘atende a maioria’ de 34% para 32% e eleva o valor de ‘atende 

todas ou supera expectativas’ de 37% para 63%. Para ‘satisfação do cliente’ há uma 

mudança de 18% para 3%;  no item ‘não atente ou atende’, em que ‘atende’ passa da 

maioria de 50% para 26%. O maior aumento está no quesito ‘atende ou supera a 

expectativa’:  de 32% para 71%, confome Tabela 12 – Expectativa dos Clientes de 

Fintechs. 

 

As informações sobre a experiência do cliente no momento atual versus 2030 no item 

‘não atende ou atende parcial’ apresentam expectativa de sair de 46% para 32%; alteram-         

-se os valores para ‘atende a maioria’ de 28% para 42% e o valor de ‘atende todas ou 

supera expectativas’ mantém-se em 26% no momento atual (2018) e em 2030. Para 

‘satisfação do cliente’, de 46% para 40% ; no item ‘não atente ou atende’, seguido de  

‘atende a maioria’,  de 41% para 39%. Existe um aumento no quesito ‘atende ou supera 

a expectativa’ de 13% para 21%, conforme Tabela 13 – Expectativa de Clientes Bancos 

Tradicionais. 

 

Na entrevista aos executivos sobre como a legislação brasileira poderá afetar o 

desenvolvimento das fintechs em 2030, um dos entrevistados acredita que terá de ser 

revista, pois os padrões que existem não atendem essa nova proposta. À medida que a 

tecnologia muda o padrão da fintech e do cliente, o que foi definido antes não faz mais 

sentido. Outro entrevistado entende que, se não mudarem, as fintechs vão ficar engessadas 

e travadas. Ele acredita que tendem a parar um pouco e depois deslanchar. São exemplos  

a Uber e o Airbnb: o cliente empurra, e com isso  muda o mercado e a legislação também. 

Os respondentes declaram que haverá mudanças de um a cinco anos, representando 75% 

dos respondentes, seguidos por haverá mudanças no período de seis a dez anos, 
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representando 17% e que não haverá mudanças, representando 7% dos respondentes, 

conforme Tabela 14 – Mudanças na Legislação. 

 

A maior parte dos respondentes acredita que já estão ocorrendo mudanças e entende 

mais incentivos e mudanças positivas para as fintechs do que negativas, como 

flexibilização de regras para fomentar o desenvolvimento das fintechs; criação de 

sandbox regulatório, permitindo testes de produtos e novos modelos de negócios com 

caráter inovador, sem incorrer inicialmente em todas as consequências da regulação 

vigente. Com relação às barreiras, foram citadas que o lobby dos bancos pode travar a 

inovação, ao fazer com que os reguladores exijam de pequenas startups as mesmas regras 

dos grandes bancos; segurança da informação é uma barreira e será um enorme tema para 

os processos relativos aos clientes. Na Pesquisa 3,  respondentes citaram que não haverá 

mudanças na legislação. Um respondente acredita que não haverá mudanças e o setor 

regulatório no Brasil é um dos mais rígidos do mundo, enquanto outro respondente não 

acredita em mudanças significativas, e que as fintechs deverão adequar-se ao novo 

modelo reinventando as plataformas de operação e serviços. 

 

Na questão sobre ‘tendências das fintechs para os próximos anos’,  um dos 

entrevistados acredita: na ruptura do modelo de atendimento tradicional; redução de 

agências bancárias; desmonetização; redução do uso de dinheiro e aumento online; no 

avanço exponencial das inovações tecnológicas; fintechs com abrangência para diversos 

tipos de clientes, desde varejo até private; redução dos custos operacionais do modelo 

tradicional; investimento massivo em TI; utilização de data mining  e IA e também haverá 

um aumento da competitividade no setor, quebrando a hegemonia dos grandes bancos. 

Outro entrevistado acredita que, em 10 anos, bancos e fintechs vão-se aproximar de 

alguma maneira e os clientes vão escolher onde querem ser clientes, serão concorrentes. 

Acredita também que as fintechs vão pegar uma fatia enorme do mercado; o banco vai ter 

de lidar com isso e perder mercado, por causa da necessidade dos clientes. Destaca que 

Google e Amazon vão ser bancos e passarão a competir com modelos tradicionais. 

 

Nas opções de respostas, as três mais selecionadas na pesquisa foram as mudanças 

nos hábitos de consumo na utilização de tecnologias, representando 47% das respostas;  
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em seguida,  bancos em parceiras com fintechs e novos players como Amazon, Google e 

PayPal – ambos 45% das respostas, conforme Tabela 15 – Situações que Acontecerão no 

Brasil em 2030. 

 

5.4 Guia de Recomendações e Boas Práticas 

 

Com base no referencial teórico apresentado no Capítulo 3 e no resultado das 

entrevistas com os executivos e pesquisa com profissionais do setor, apresentados nos 

subcapítulos 5.1 e 5.2 desta pesquisa, o intuito nesta seção é propor um guia estruturado, 

demominado MEO – Modelo de Estratégia de Oportunidades, com recomendações e boas 

práticas para gerenciamento estratégico aplicado ao setor financeiro, para o aumento da 

previsibilidade do mercado e auxílio à tomada de decisão.  

 

5.4.1 Estratégia 

 

A questão não é saber o que acontecerá amanhã, mas  o que é necessário fazer para 

evitar ser surpreendido com incertezas.  Com o planejamento estratégico, não se pretende 

adivinhar o futuro, mais traçar objetivos futuros viáveis e propor metas e ações para 

concretizá-las. 

 

A estratégia precisa ser planejada, executada e controlada, o que reforça a necessidade 

de uma visão estratégica ampla e não somente o planejamento estratégico. 

Possuir um planejamento estratégico é fundamental para qualquer negócio de sucesso, 

pois estabelece a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de interação 

com o ambiente.  

 

O planejamento estratégico abrange algumas etapas, considerando informações 

mínimas para sua elaboração, independente do porte da empresa, conforme Quadro 07 – 

Fases do Planejamento Estratégico.  

 

O processo de planejamento estratégico pode ser dividido em cinco fases: definição, 

planejamento, execução, monitoração e oportunidades. O roteiro aborda as principais 

fases e etapas consideradas necessárias para estabelecer a estatégia. 
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Quadro 07 – Fases do Planejamento Estratégico 

Fases do Planejamento Estratégico 

1.º Definição Etapa 1 Definir a visão, missão e valores 

2.º Planejamento Etapa 2 Análisar o ambiente: interno e externo 

Etapa 3 Estabelecer uma diretriz 

Etapa 4 Formular uma estratégia 

3.º Execução Etapa 5 Implementar estratégia 

4.º Monitoração Etapa 6 Monitorar e controlar direcionamento estratégico 

5.º Oportunidades Etapa 7 Avaliar oportunidades na estratégia ou redefinir 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Na Etapa 1,  para se definir a visão, missão e valores, é importante ter muito claro que 

os valores da organização são princípios de orientação perenes. A missão da organização 

representa a sua razão de ser, é o seu propósito, seu negócio. A visão tende a ser orientada 

para o futuro, já que deve representar a direção tomada pela organização e o lugar aonde 

ela pretende chegar. Com relação à estratégia,  a Autora entende que é um fator de suma 

importância para direcionar o caminho que a empresa quer seguir e qual é o motivo pelo 

qual a empresa existe.  

 

A Etapa 2 versa sobre a análise do ambiente que é o processo de administração 

estratégica que tem o objetivo de monitorar o ambiente organizacional para identificar os 

riscos e as oportunidades atuais e futuras. Nesse contexto, é realizada a análise do 

ambiente organizacional, tanto interno quanto externo, e o que pode influenciar a 

realização de objetivos da organização do ponto de vista estratégico. 

 

Na Etapa 3, estabelece-se uma diretriz, busca-se uma definição da meta empresarial, 

aonde se quer chegar. Há dois indicadores principais de direção para os quais uma 

empresa é direcionada: a missão e os objetivos.  

 

Na Etapa 4,  a formulação da estratégia, é definido  um conjunto ações que visam 

garantir que a empresa alcance seus objetivos. Formular estratégias é projetar e priorizar 

as ações que levam a empresa a realizar seus objetivos. Assim que o ambiente tenha sido 

analisado e a diretriz organizacional estipulada, a administração é capaz de traçar cursos 

alternativos de ação num esforço conhecido para assegurar o sucesso da empresa. 
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Na Etapa 5,  a implementação da estratégia, estão as ações elaboradas nas etapas 

anteriores ao processo da estratégia definida. Sem a implementação efetiva da estratégia, 

as empresas são incapazes de obter os benefícios da realização de uma análise 

organizacional, do estabelecimento de uma diretriz organizacional e da formulação da 

estratégia organizacional. 

 

Na Etapa 6, controle estratégico,  concentram-se a monitoração e a avaliação do 

processo, com indicadores pré-selecionados para medir, a fim de aperfeiçoar e assegurar 

que o objetivo seja atingido. 

 

Na Etapa 7, avaliação das oportunidades geradas ou redefinição dos sistemas ligados 

à estratégia, há um conceito mais amplo do que o planejamento estratégico: o pensamento 

estratégico. Nele, pensar  diferente é agir estrategicamente.  A preparação dos executivos 

no nível estratégico não é questão de conhecimento, mas de reeducação, desaprender e 

aprender novamente, com retroalimentação o tempo todo. 

 

Considerando-se a integração dos processos e as etapas para o planejamento 

estratégico, o autor define a integração e relacionamento entre etapas e processo, 

conforme se apresenta na Figura 12 – MEO Modelo de Estratégia de Oportunidades. 

 

Figura 12 - MEO Modelo de Estratégia de Oportunidades

Fonte: A Autora. 
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O modelo apresentado atende os requisitos tanto dos bancos tradicionais, quanto das 

fintechs. Os bancos tradicionais por possuerem uma estrutura maior algumas 

oportunidades acabam não sendo tratadas, enquanto as fintechs com estrutura enxuta 

praticam o mais esse modelo, onde errar e corrigem rápido no conceito MVP – mínimo 

produto viável. 

 

Na definição são descritos a visão orientada para o futuro, missão representa a razão 

de ser e os valores que a empresa entende ser impontante. A definição é pré requisito para 

alimentar com informações o processo 2 que é o planejamento. 

 

No planejamento é realizado a análise do ambiente organizacional, tanto interno como 

externo, e o que pode influenciar a realização de objetivos da organização do ponto de 

vista estratégico, estabelecer uma diretriz, que é a definição da meta empresarial, onde se 

quer chegar e formular estratégias que é priorizar as ações que levam a empresa a realizar 

seus objetivos. O processo planejamento alimenta e recebe informações do processo 3 

execução, processo 4 monitoração e processo 5. Oportunidades. 

 

A execução são as ações para implementação da estratégia, elaboradas nas etapas 

anteriores ao processo da estratégia definida.  

O processo 3. execução alimenta e recebe informações do processo 2 planejamento, 

processo 4 monitoração e processo 5. Oportunidades 

 

A monitoração é que se controla e avalia o processo definido nos outros processos, 

no sentido de aperfeiçoar e assegurar que o objetivo será atingido. 

O processo 4. Monitoração alimenta e recebe informações do processo 2 

planejamento, processo 3 execução e processo 5. Oportunidades 

 

No processo oportunidade envolve um conceito mais amplo do que o planejamento 

estratégico que é o pensamento estratégico, onde pensar  diferente é agir 

estrategicamente.1, 2 e 4 

O processo 5. Oportunidade alimenta e recebe informações dos processos: 1 

definição; 2 planejamento e 4. Monitoração 

 



105 

 

O quadro 08 apresenta a matriz de relacionamento entre os processos, ou seja, que 

enviam e/ou recebem informações de outros processos, demonstra que é de suma 

importância a interconexão entre eles, sendo que o processo oportunidade que é o 

conceito mais amplo “pensamento estratégico” tem papel fundamental para atingir novas 

conquistas. 

 

Quadro 08 – Matriz de relacionamento entre processos 

 Definição Planejamento Execução Monitoramento Oportunidade 

Definição  X   X 

Planejamento X  X X X 

Execução  X  X  

Monitoramento  X X  X 

Oportunidade X X  X  

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

5.4.2 Bancos Tradicionais 

 

Uma estratégia alternativa para os bancos atenderem os desejos dos clientes pode ser 

a reformulação da própria empresa que deverá passar por uma transformação completa 

para colocar o digital no centro da sua estratégia. Aqui estão algumas recomendações para 

o setor.  

 

 Mudança cultural 

Deverá possuir a habilidade em transformar os executivos de leigos para 

evangelizadores da tecnologia para inovar e se transformar digitalmente. Para isso, um 

esforço deve ser aplicado na mudança da cultura organizacional. Os líderes precisam estar 

dispostos a mudar o funcionamento da empresa e adotar uma postura de experimentação, 

tomando pequenos riscos calculados que não causam  grande impacto se falharem, mas 

fornecem muitos insights para agir.  

 

 Experiência do cliente 

Desenvolver uma cultura de excelência no atendimento ao cliente e também criar 

engajamento pela cultura digital, com a utilização de tecnologias de ponta para oferecer 

um serviço diferenciado e personalizado para o cliente.  
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Devem ser empregadas tecnologias para desenvolver uma nova experiência para o 

cliente para a tomada de decisões estratégicas e para alinhar as prioridades às 

necessidades dos clientes.  Um ponto crucial entre a empresa e o cliente é o call center 

que poderá adotar a utilização de tecnologia de análise de voz para otimizar os processos, 

reconhecendo padrões de ligação, ligações repetidas de um mesmo cliente, com o objetivo 

de aumentar elogios e reduzir reclamações.  

Para vivenciar a experiência do cliente, sugere-se a criação de um laboratório de 

design da jornada do cliente, colocando os funcionários “na pele” do consumidor com 

foco em pessoas nos processos da empresa.  

Antecipação das necessidades dos clientes e a tecnologia tornam isso possível; pode-

se reconhecer clientes e antecipar suas ações. Imagine-se uma situação no futuro. Posta-

se no Facebook algo como: "Quero ir a um show da Shakira". Logo se obterá um 

comentário do banco: "Você pode comprar um ingresso. Encontramos um show próximo 

a você e com desconto super especial!”. 

 

 Incubando novas tecnologias 

Criação de uma estrutura de inovação com foco no uso da inovação digital para 

reinventar-se, ligada diretamente aos níveis executivos com poder de decisão. 

Identificar áreas com alto potencial para impacto e conduzir a incubação de novas 

tecnologias, como Big Data Analytics, Inteligência Artificial, IOT, nuvem para maior 

capacidadede de processamento para dar suporte aos negócios, cálculos baseados na 

nuvem, computação de alto desempenho e análise de crédito, entre outras.  

Programar workshops de inovação para os funcionários para disseminar as 

possibilidades com as tecnologias, além de contratar pessoas com um forte potencial 

para inovação baseado na orientação para o futuro e capacidade de ideação. 

 

 Construindo plataformas 

Construção de uma nova plataforma que permita a flexibilidade para lidar com as 

necessidades diferentes e personalizados para cada tipo de cliente, capaz de atender 

as demandas dos negócios, colocando a tecnologia no centro da empresa e 

desenvolvendo competências para criar soluções efetivas para os clientes. Permitem, 

assim, que os bancos façam lançamentos de novos produtos e/ou serviços 

rapidamente. 
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Os bancos tradicionais possuem diversos sistemas de software e, com o passar dos 

anos, a quantidade de sistemas utilizados aumentou, ao mesmo tempo que a inovação 

se tornou um tanto difícil de ser alcançada, por demandar muitas alterações nos 

sistemas legados.  

A solução para esse problema pode ser a adoção de um único sistema que utiliza 

uma API (application programming interface) e um core digital. Os bancos precisam 

de APIs para criar seu próprio núcleo digital e para melhor interagir com os clientes. 

 

 Reorganizando as operações  

Reestruturação entre setores de tecnologia e operações. É necessário estarem bem 

alinhadas e próximas à área dos negócios, aplicar processos ágeis para tornar a 

empresa mais eficiente. 

 

5.4.3 Fintechs 

 

No Brasil, as fintechs já são uma tendência e têm despertado cada vez mais interesse, 

tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Fazem parte da sua estratégia: menores 

custos e foco no cliente. Por exemplo,  cartão de crédito internacional sem taxas, com 

diversas opções de personalização diretas no aplicativo para smartphones, sem interação 

com agências, nem gerentes. 

Mas, se os bancos também oferecem produtos de investimento, por que alguém 

deixaria de investir seu dinheiro num banco tradicional do qual já é cliente, para adquirir 

produtos de uma empresa de tecnologia financeira? 

Algumas recomendações para fintechs que devem fazer parte da estratégia são abaixo 

descritas.  

 Menores custos 

Uma das maiores vantagens é a oportunidade de rentabilizar mais o investimento, 

por possuírem custos mais enxutos na operação digital, comparados aos de um banco 

tradicional, que tem custos com a manutenção das agências, pessoal e equipamentos. 

As fintechs têm uma margem de retorno de investimento melhor para quem é cliente. 

Administrar o dinheiro com custos baixos e agilidade é algo que ganhou boa recepção 

para potencializar a competitividade do setor financeiro. As fintechs costumam 

trabalhar com preços muito competitivos, o que implica juros baixos e até mesmo a 
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isenção de taxas, sem deixar que isso prejudique a experiência e o atendimento aos 

clientes. 

 

 Plataforma Digital 

As plataformas excluem o intermediário do processo e conseguem entregar uma 

rentabilidade muito maior para o cliente e com um custo de atendimento muito baixo 

porque ela consegue trabalhar em maior escala e muito mais rápido.  A tecnologia foi 

o grande impulsionador das fintechs, pois permite, por exemplo, obter empréstimos 

ou flexibilizar suas faturas com apenas alguns cliques, no próprio smartphone. As 

plataformas são construídas pelos  APIs (application programming interface) 

responsáveis por tornar esse sistema mais simples, com uma interface amigável, 

dispor as estruturas na tela e até mesmo criar funções para integrar os sistemas de um 

banco de dados à tela do aparelho.  

Contudo, à medida que as fintechs crescem, a complexidade aumenta, e encontrar 

meios para interpretar as informações armazenadas ainda é um desafio para muitos 

negócios. Mas é evidente que chegou o momento para criar um negócio assim, com 

as ferramentas certas à disposição. 

 

 Cliente Digital 

Contam a favor das fintechs a facilidade em operar por aplicativos, a 

especialização dos serviços e a facilidade de operar por aplicativo. Em geral, as 

fintechs oferecem praticamente os mesmos produtos que os bancos, só que o 

diferencial está em que, em qualquer um dos serviços ofertados, o foco está quase 

sempre na experiência do cliente.  

 

 Comunicação digital –  

As fintechs já estão insertas no meio digital, e toda a estratégia de comunicação 

dessas empresas dá-se pela internet e redes sociais e, com isso, educam seus atuais e  

futuros clientes com matérias e artigos em blogs, vídeos, esclarecem dúvidas e vão 

mostrando que investir é uma boa ideia. 

 

 Segmentação dos Serviços 

De forma simples, trata-se de todo tipo de empresa com foco em facilitar 

operações financeiras por meio de tecnologias para processar pagamentos, realizar 
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empréstimos, poupar dinheiro e até mesmo desenvolver estratégias de planejamento 

financeiro. Diferentemente dos bancos tradicionais, é comum que existam fintechs 

que oferecem apenas um ou dois serviços, mas, muitas vezes, de forma personalizada 

e integrada a outros serviços de uso cotidiano. Por exemplo: cartão de crédito que 

deixa o limite totalmente aberto, à escolha do usuário. Se você tem tendência a gastar 

demais, pode limitar o cartão a 100 ou 200 reais. Se essa é sua principal forma de 

organizar as compras, pode aumentar, em alguns cliques, para 1000 reais e, caso esteja 

pagando as faturas em dia, o teto do seu limite pode aumentar após alguns meses. 

 

No passado,  existia uma grande barreira tecnológica que complicava as coisas e 

atualmente serviços bem segmentados e criados com foco no cliente fazem a diferença.  
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6  CONCLUSÃO   

 

6.1 Conclusões Gerais 

 

É evidente a evolução digital que vem acontecendo no setor financeiro, em que os 

bancos tentam atrair novos clientes com mais eficiência e eficácia nos canais digitais. 

Tendo como base esse crescimento, as fintechs começaram a expandir-se e, com isso, as 

instituições financeiras tradicionais estão tendo de se adaptar a um novo padrão de 

serviços e soluções para seus clientes.  

No Brasil, o ambiente competitivo dos bancos é intenso, mesmo após décadas de 

consolidação. O desafio do setor é como manter a relevância e a rentabilidade num 

período de mudanças sensíveis. A ascensão dos millennials demanda um novo padrão de 

serviços e uma nova postura dos bancos tradicionais de maneira geral.  

A exigência de maior transparência, mais informação e mais diálogo faz parte de um 

novo cenário que determina um novo aprendizado das instituições financeiras e que, se 

não forem adequadamente endereçadas pelas instituições tradicionais, essas questões 

podem gerar ainda mais oportunidades às fintechs. 

Nesta pesquisa,  buscou-se responder à pergunta central: “Qual a tendência das 

fintechs brasileiras, considerando o ambiente competitivo entre bancos tradicionais?”, 

com o propósito de identificar os principais aspectos que impactam ou aceleram o 

crescimento das fintechs no Brasil, bem como os fatores diferenciadores para vantagem 

competitiva, na ótica de executivos do segmento. 

Com base na questão central da pesquisa, a Autora realizou uma revisão bibliográfica 

sobre o tema, entrevistou dois executivos com conhecimento no setor financeiro e 

realizou uma pesquisa com 40 respondentes. Propôs-se um guia estruturado com 

recomendações e boas práticas para gerenciamento estratégico aplicado ao setor 

financeiro, para o aumento da previsibilidade do mercado e auxílio à tomada de decisão. 

Com as entrevistas e pesquisa realizada com os executivos, pode-se concluir, com 

relação ao grau de entendimento por planejamento estratégico, que, quanto maior a 

empresa, mais ela dispõe de processos implementados, documentados e estruturados. 

Empresas menores definem a estratégia de forma mais empírica, cuja decisão sobre qual 

caminho seguir está mais na cabeça do proprietário da empresa, ou de seus principais 

executivos.  
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Nessas circunstâncias,  qualquer falta de visão dos níveis executivos a respeito das 

tendências que estão acontecendo no mundo,  pode acarretar perda de mercado no setor. 

Por tratar-se de bancos tradicionais,  os níveis executivos são compostos por executivos 

com muita experiência no negócio e com falta de compreensão das tendências mundiais. 

Novos entrantes, rivalidade entre concorrentes, ameaça de produtos ou serviços 

substitutos são algumas das ameaças que as fintechs devem observar com maior atenção, 

de acordo com a análise de resultados desta dissertação. 

Os bancos tradicionais possuem condições muito valorizadas pelo setor e pelos 

clientes: confiabilidade, capacidade  de investimentos e capacidade de tratar grandes 

volumes de clientes e informações, em comparação com as fintechs. Porém existem 

pontos de melhoria cruciais que os bancos tradicionais devem dar atenção, como 

satisfação do cliente, qualidade dos serviços oferecidos, evolução das tecnológias e tempo 

para implementar mudanças.  

Com relação aos possíveis desafios para o desenvolvimento do setor no Brasil, na 

pesquisa perceberam-se preocupações em áreas-chave em relação a: i) mudanças no atual 

marco regulatório; ii) o tema recorrente da segurança da informação; iii) superação  da 

resistência cultural dentro dos próprios bancos tradicionais; iv) confiabilidade; v) 

tecnologia disruptiva e vi) satisfação do cliente. 

A Autora também comparou os resultados das pesquisas: a primeira com executivos 

do setor e a segunda com especialistas do assunto, a fim de encontrar os diferentes pontos 

de vista para potenciais tendências, além de propor um guia estruturado com 

recomendações e boas práticas para gerenciamento estratégico aplicado ao setor 

financeiro, para o aumento da previsibilidade do mercado e auxílio à tomada de decisão. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa possibilitam aos executivos identificar aspectos 

relevantes para o setor financeiro, aos profissionais do setor, este trabalho oferece 

informações importantes sobre o desenvolvimento de campos de atuação profissional e 

reposicionamento de mercado e, aos pesquisadores, representa uma referência sobre um 

assunto recente e com grande potencial de estudo. 

Destaca-se que esta dissertação proporcionou um excelente aprendizado profissional 

e compreensão dos caminhos a serem percorridos nas atuação que exerce a Autora da 

pesquisa. 
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Finalmente, a Autora projeta que, durante os próximos anos, os bancos tradicionais e 

as fintechs acabarão fatiando a indústria em diferentes nichos do mercado, embasados nas 

suas estratégias de inovação para manter a liderança.  



113 

 

 

6.2 Limitações da Pesquisa 

 

Considerando o grande número de atuação das fintechs em diferentes segmentos, a 

nesta  pesquisa buscou-se identificar aspectos comuns e não se  gerou segmentação nas 

análises. A análise de fintechs de diferentes segmentos não se limitou à identificação de 

características em comum entre empresas com diferentes estruturas, diferentes produtos 

e serviços, e em distintos estágios de desenvolvimento e perfil de clientes.  

No entanto a análise das fintechs por segmento de atuação possibilitaria uma análise 

mais completa que uma análise generalista como a desta pesquisa.  Participaram das 

entrevistas e pesquisas somente profissionais com atuação no setor brasileiro.  
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6.3 Pesquisas Futuras 

 

Para sugestões de pesquisas futuras, destaca-se o amplo universo das fintechs, 

considerando-se os diversos segmentos como pagamentos, gestão financeira, 

empréstimos, seguros, criptomoedas, investimentos, funding, negociação de dívidas, 

entre outros. Diante desse contexto,  novos estudos possibilitam várias linhas de pesquisa 

sobre o assunto. 

Segmentadas em B2B e B2C, novas pesquisas seriam importantes considerando-        

-se que os mercados de varejo e corporativo têm características distintas e representam 

diferentes competências para as fintechs B2B e B2C. 

A abrangência desta pesquisa foi o Brasil e um estudo futuro poderá se dar em 

âmbito da  América Latina ou mundial. 

Também como sugestão para futuras pesquisas,  o estudo da confiabilidade, 

relativa aos processos de segurança da informação e prevenção a fraudes nas fintechs. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO ENTREVISTA 

 

Contexto 

O setor brasileiro é caracterizado pela elevada concentração financeira, em que 

cinco bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander) 

detêm a maior parte do lucro líquido. Eles possuem controle sobre 84% de todos os 

empréstimos feitos (exceto os bancos de investimento, como o BNDES) e também 

controlam 90% das agências bancárias (WORD BANK GROUP, 2018). 

No Brasil, existem 332 fintechs, de acordo com um relatório  da FintechLab, em 

novembro de 2017, o número representa um crescimento de aproximadamente 36% em 

relação às 244 iniciativas identificadas em fevereiro de 2017. 

 

Parte I – Identificação do respondente e setor de atuação 

 Setor de atuação  

 Cargo 

 Tempo de experiência TI, setor financeiro, inovação 

 Formação 

 Data da entrevista 

 Hora início e hora fim 

 Sobre estratégia da empresa 

 

Parte II – Ambiente competitivo 

Sobre o setor financeiro tradicional, na sua opinião, diante da situação atual com 

surgimento de novas tecnologias (transformação digital), quais os principais fatores 

positivos e negativos que você identifica? 

Setor Financeiro Tradicional 

Positivos Negativos 

  

 

Na sua opinião sobre as fintechs, quais os principais pontos positivos e negativos? 

Fintechs 
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Positivos Negativos 

  

 

Você já utilizou algum serviço ou produto de fintech?  

Principais desafios sobre o setor financeiro tradicional e fintechs. 

Principais Desafios 

Bancos Tradicionais Fintechs 

  

 

Na sua opinião as fintechs incomodam os bancos? 

 

Na sua opinião, bancos e fintechs são concorrentes ou complementares? Explique. 

 

Parte III – Consumidor 

Considere as principais diferenças entre o setor financeiro tradicional e as 

fintechs. Em sua opinião,  aponte o grau de diferença entre ambos, de acordo com uma 

escala de 1 a 5, em que 1 significa completamente igual e 5 completamente diferente. 

 

Experiência do cliente: identificar qual é a experiência do cliente como é tratado pelo 

setor financeiro tradicional e pelas fintechs.  

 

 

Perfil do cliente: coletar opinião sobre a existência de  um perfil diferenciado 

para bancos tradicionais e fintechs. 

 



122 

 

Atendimento ao cliente: identificar como os clientes são atendidos no setor financeiro 

tradicional e fintechs. 

 

 

Quais outras diferença que você gostaria de destacar? 

 

 

Parte IV – Regulatório 

Como a legislação brasileira poderá afetar o desenvolvimento das fintechs nos 

próximos cinco anos? 

 

Parte V – Recomendações 

Visão de futuro: entender, na visão desses especialistas, prováveis cenários que 

imaginam poder ocorrer nos próximos cinco anos. 

  



123 

 

 

ANEXO II – ENTREVISTA 01 

 

Entrevista realizada com executivo da área de tecnologia numa grande empresa 

de telefonia, com atuação mundial. Mais de 30 anos de experiência nas áreas de 

tecnologia, setor financeiro e inovação.  

Na opinião do executivo entrevistado, os principais pontos positivos do setor 

financeiro tradicional são: confiabilidade, poder de investimentos e capacidade de tratar 

grandes volumes de clientes e informações. Os pontos negativos que entende são: a 

dificuldade de manter a qualidade dos serviços oferecidos, resistência a mudanças e 

tempo para implementar mudanças. Com relação às fintechs,  identifica como pontos 

positivos: modelo disruptivo, implementação de soluções antes julgadas impossíveis para 

grandes bancos, velocidade de implementação, solução e visão com foco na necessidade 

do cliente. Quanto aos negativos,  entende que as fintechs precisam comprovar capacidade 

de processar grandes volumes, com atendimento aos clientes, transações e  informações, 

garantindo qualidade e segurança. Além desses,  também entende como ponto negativo a 

segregação dos serviços, as soluções que não atendem todos os produtos e serviços 

prestados por um grande banco. O entrevistado declara que não utiliza serviço nem 

produto das fintechs, porém,  se houver necessidade, utilizará. Com relação aos desafios 

enfrentados pelos bancos tradicionais,  destaca: 1) adequar regulamentação para esse 

novo modelo de negócios, pois os bancos possuem muitas regras;  2) processos relativos 

a atendimento a clientes e 3) investimentos e implementação em TI – para soluções 

inovadoras.  Sobre as fintechs,  entende que o maior desafio está em como crescer e 

conquistar market share dentro das regras atuais. Entende que para isso devem acontecer 

mudanças, principalmente relacionadas com a legislação.  

De acordo com o entrevistado,  as fintechs incomodam os bancos e,  por esse 

motivo,  existem várias iniciativas dos grandes players com foco em TI para um 

atendimento diferenciado. Menciona que as fintechs são concorrentes dos grandes bancos 

em alguns produtos e serviços e podem ser fortes concorrentes em todas as linhas de 

produtos e serviços em alguns anos, com mais agilidade e qualidade por não haver um 

legado de infraestrutura e tecnologias como grandes bancos, que acabam dificultando a 

implementação de novas soluções. Declara que, para os bancos competirem com fintechs, 

deveriam criar empresas separadas, jogando pelas mesmas regras, como infraestrutura, 
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sistemas, pessoas e processos adequados para esse novo modelo, aproveitando todas as 

bases de informações de que dispõem. 

Na questão sobre experiência do cliente,  o entrevistado entende que, em alguns 

casos, são diferentes como o da política de crédito. Quanto ao perfil do cliente, menciona 

que o perfil é o mesmo tanto dos bancos tradicionais quanto das fintechs dependendo da 

atratividade. Sobre o atendimento ao cliente,  são bem diferentes; por exemplo, a estrutura 

de atendimento private. Destaca que uma das principais diferenças é a solução 

tecnológica de uma fintech para um banco no modelo tradicional.  

Sobre a regulamentação brasileira,  o entrevistado acredita que terá de ser revista, 

pois os padrões que existem não atendem essa nova proposta. À medida que a tecnologia 

muda o padrão da fintech e do cliente, o que foi definido antes não faz mais sentido. Como 

exemplos, podem ser citados:  fila na agência, porta giratória e surgirão diferentes papéis 

CVM, BACEN, entre outros. Uma mudança na relação da fintech com o cliente faz com  

que seja revisto todo o modelo a que se está acostumado. Algumas regras do modelo 

atual, caso não sejam alteradas, atrapalharão o crescimento das fintechs. 

Na opinião do entrevistado, os prováveis cenários que podem acontecer nos 

próximos cinco anos são a ruptura do modelo de atendimento tradicional; redução de 

agências bancárias; desmonetização, redução do uso de dinheiro e aumento online; 

avanço exponencial das inovações tecnológicas; fintechs com abrangência de diversos 

tipos de clientes, desde varejo até private; redução dos custos operacionais do modelo 

tradicional; investimento massivo em TI; utilização de data mining e IA e aumento da 

competitividade no setor, quebrando a hegemonia dos grandes bancos. 
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ANEXO II – ENTREVISTA 02 

 

Entrevista realizada com executiva da área de tecnologia numa grande empresa do setor 

financeiro, com mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, setor financeiro 

e inovação.  

Na opinião do executivo entrevistado, os principais pontos positivos do setor 

financeiro tradicional são: segurança para o cliente, múltiplos serviços e fator de 

investimento alto – faturamento e margem grande e possibilidade de investimento como 

uma aposta. Como pontos negativos,  entende que no modelo atual dos bancos 

tradicionais existe muita burocracia, para processos simples; não há proximidade com 

cliente, há monopólio dos grandes bancos e, com isso, cobram taxas altas. 

Com relação às fintechs,  por elas terem uma estrutura menor, seus pontos 

positivos são:  oferecer vantagens melhores para o cliente, maior proximidade com ele– 

foco maior no cliente e inovação: elas inovam o tempo todo, inventam e produzem; erram 

e corrigem rápido. Como pontos negativos, o entrevistado 02 entende que as fintechs não 

possuem estabilidade de imagem, nem financeira. Não estão ainda consolidadas no 

mercado e são uma aposta, exceto as mais conhecidas como Nubank. Não possuem 

dinheiro, precisam de maiores investimentos para crescer. 

O entrevistado não utiliza serviços nem produtos das fintechs. Ela entende que o 

principal desafio dos bancos tradicionais é a inovação; esses precisam inovar, para 

conseguir manter concorrência nesse nicho de mercado. As fintechs são mais ágeis e, com 

isso, conseguem atrair nichos específicos. Quanto aos desafios das fintechs, o entrevistado 

acredita que precisam entender os nichos e buscar investimentos para crescer, com o 

objetivo de sempre inovar. Se estagnarem,  o banco vai fazer igual ou comprar a fintech, 

por isso devem aproveitar a não agilidade dos bancos.  

Ainda na sua opinião, as fintechs incomodam os bancos, e com isso muitos bancos 

tradicionais já mudaram a perspectiva por causa do crescimento desse nicho de mercado. 

Quanto à questão sobre bancos e fintechs,  entende que são concorrentes ou 

complementares; hoje,  de alguma forma complementam-se para sobreviver, mas num 

futuro próximo serão concorrentes. Em cinco anos,  as fintechs estarão consolidadas; o 
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público com mais de 30 anos não vai apostar na fintech neste momento, porém logo vão 

aderir. Os mais novos já são clientes de fintechs e daqui a 10 anos manterão a economia 

e os bancos perderão essa fatia de mercado. 

Na questão sobre a experiência do cliente com eles,  bancos e fintechs, o 

entrevistado entende que são completamente diferentes: as fintechs já nascem mais 

digitais e mais simples; os bancos ainda estão caminhando para isso. 

Quanto ao perfil do cliente, o entrevistado também acredita que são 

compeltamente diferentes, pois entende que a geração mais jovem não vai ao banco 

tradicional; faz tudo online, enquanto a geração com mais de 30 anos ainda consome 

produto do banco tradicional. 

Sobre o  atendimento ao cliente, o entrevistado avalia tamém como 

completamente diferentes:  a fintech é muito mais digital e o tem seu modelo de 

atendimento por call center. 

Destaca que a fintech olha para o fututo, entende a necessidade do cliente com 

foco em  inovação e facilidade, proporcionando uma melhor e nova “experiência para o 

cliente”. Os bancos, por sua vez,  estão aprendendo por necessidade e não por acreditar 

que precisma mudar. O surgimento das fintechs foi o responsável para que isso 

acontecesse. 

Com relação à legislação, entende que, se não mudarem,  as fintechs vão ficar 

engessadas e travadas, tendem a parar um pouco e depois deslanchar. São exemplos o 

Uber e o Airbnb: o cliente empurra e, com isso, não só o mercado mudará, mas também  

a legislação. Destacou que já vêm acontecendo várias mudanças; em 2018 foi aprovada 

uma série de facilidades para mudar isso. 

Acredita que, em dez anos,  bancos e fintechs vão aproximar-se de alguma maneira 

e os clientes vão escolher onde querem ser clientes. Passarão a ser, então, concorrentes. 

As fintechs pegarão uma fatia enorme do mercado e o banco terá de lidar com essa 

situação:  perderá mercado, por causa da necessidade dos clientes. Destaca que o Google 

e Amazon serão bancos e  competirão com modelos tradicionais. 
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO PESQUISA 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste questionário é buscar uma visão conjunta dos respondentes sobre 

a tendência das fintechs no Brasil. 

 

SETOR FINANCEIRO TRADICIONAL OU BANCO TRADICIONAL 

O setor brasileiro é caracterizado pela elevada concentração financeira, em que 

cinco bancos  detêm a maior parte do lucro líquido (WORD BANK GROUP, 2018), 

possuem 84% de todos os empréstimos feitos (exceto BNDES) e controlam 90% das 

agências bancárias: 

 Itaú 

 Bradesco 

 Santander 

 Banco do Brasil e 

 Caixa Econômica Federal 

 

FINTECHS 

  Da expressão  financial technology (em inglês), ou tecnologia financeira (na 

tradução para o português), fintechs são startups cujo objetivo é fornecer algum tipo de 

serviço ou produto financeiro substituto ou que melhore os oferecidos pelos bancos 

tradicionais. 

 

LEGISLAÇÃO 

Em 09 de outubro de 2013, com a alteração da Lei 12.865, as fintechs passaram a 

integrar o Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB). Uma resolução aprovada em abril de 

2016  autorizou a abertura e encerramento de contas de depósito por meio eletrônico. 

Novas resoluções aprovadas em abril de 2018 possibilitaram que as fintechs tenham 

atuação em uma de duas opções: SCD - Sociedade de Crédito Direto, caracterizada pela 

realização de operações de crédito, por plataforma eletrônica, com recursos próprios,  ou 
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SEP - Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, que realiza operações de crédito entre 

pares, conhecidas no mercado por peer-to-peer lending. 
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ANEXO VI – GRÁFICOS RESULTADOS PESQUISA 

 

Questão para os respondentes: na sua opinião quais são os 3 principais desafios dos 

bancos tradicionais no Brasil até 2030. 

 

Principais Desafios dos Bancos Tradicionais no Brasil até 2030 

 

 

Fonte: A Autora 

 

Opções de Respostas:   

Burocracia para processos simples; Melhoria os processos relacionados a atendimento a 

clientes; Tempo para implementar as inovações; Redução de tarifas dos serviços 

prestados; Dificuldades técnicas de implementação em TI; Resistência à mudanças; 

Volume de processos manuais nos bancos; Implementação de soluções inovadoras; 

Regulamentação para novo modelo de negócios; Excesso de regras no setor bancário; 

Qualidade dos produtos oferecidos ao cliente; Qualidade dos serviços ao cliente..  
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Questão para os respondentes: selecione 3 pontos fortes que você identifica no setor 

financeiro tradicional e que podem afetar as fintechs em 2030. 

 

Pontos Fortes Setor Financeiro Tradicional 

 

 
Fonte: A Autora. 

 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA  

Confiabilidade; Poder de investimentos; Consolidação financeira; Faturamento elevado 

possibilitando maiores investimentos; Processos estruturados de prevenção a fraudes; 

Capacidade de tratar grandes volumes de clientes e informações; Segurança da 

informação; Múltiplos serviços; Vários órgãos reguladores; Sustentabilidade; Agência 

bancária 
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Questão para os respondentes: na sua opinião quais são os 4 principais desafios das 

fintechs no Brasil até 2030. 

 

Fonte: A Autora. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA  

Segurança do cliente em colocar dinheiro em fintechs; Estabilidade financeira; 

Competição com bancos tradicionais; Soluções para atender vários produtos e serviços; 

Exigências do ambiente regulatório; Escala necessária para crescimento; Capacidade de 

processar grandes volumes; Posicionamento da marca; Consolidação no setor ainda é uma 

aposta; Captação de novos clientes; Geração de receitas; Fidelização de clientes; Ponto 

de equilíbrio nos negócios (break even); Competição com outras fintechs; Aprovação de 

investimentos; Satisfação dos clientes.  
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Questão para os respondentes: selecione 3 itens que na sua opinião serão vantagens em 

relação ao banco tradicional em 2030. 

 

 

 

 
Fonte: A Autora. 

 

 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA  

Modelo disruptivo - implementando soluções antes julgadas como impossíveis para 

grandes bancos; Proporcionam uma nova experiência ao cliente; Menores custos; 

Aceleram o ritmo da inovação no setor; Velocidade de implantação; Visão com foco na 

necessidade do cliente; Cultura digital; Rapidez na solução de problemas; Rápido 

desenvolvimento de produtos e serviços; Mudam as expectativas dos clientes; Novas 

soluções com tecnologias de ponta; Criatividade para novas soluções; Melhores 

vantagens para o cliente.  
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Questão para os respondentes: Quais as situações que você acredita que acontecerá no 

Brasil em 2030, selecione 3 opções. 

 

 
Fonte: A Autora. 

 

 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA  

Mudanças nos hábitos de consumo e tecnologia; Bancos em parcerias com fintechs; 

Novos players como Amazon, Apple, Google e PayPal; Contas bancárias multimoedas; 

Camada conectada com qualquer setor financeiro; Mudanças na legislação; Plataforma 

de core banking - marketplace bancário; eWallet multimoedas; Licença bancária do 

cliente, poderá ser cliente de vários serviços sem restrições; Cartões de crédito e débito 

multimoedas; Existirão somente grandes bancos tradicionais; Não haverá fintechs. 


