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I - Introdução 

 
Imagine um mundo onde todos os serviços financeiros pudessem ser resolvidos 

através de um smartphone e no qual as agências bancárias físicas deixassem de 

desempenhar um papel essencial. Um mundo onde pudesse ter acesso a um 

empréstimo, uma aplicação, a reduzir ou aumentar o limite do seu cartão de 

crédito com apenas um clique numa aplicação do telemóvel ou em que pudesse 

desativá-lo com um toque. Em que pudesse transferir dinheiro sem saber qual o 

número de conta do destinatário. Este mundo já existe e chama-se FinTech. 

Muitos de nós já utilizamos os serviços deste tipo de empresas sem darmos conta 

de que elas já redesenharam o setor dos serviços financeiros através de processos 

completamente baseados na tecnologia. Estes serviços inteiramente inovadores 

não se resumem apenas aos bancos digitais. Apesar de estarem abrangidas por 

uma mesma designação do setor, as FinTechs podem oferecer serviços e 

produtos bastante distintos entre si. 

 

FinTechs que atuam nas áreas de Investimentos, Pagamentos, Controlo 

Financeiro, Crédito/Empréstimo, Crowdfunding e Criptoativos são apenas alguns 

dos exemplos que vamos analisar neste e-book, para percebermos, na prática, 

quais as características destes negócios que têm provocado uma enorme 

transformação dos setores financeiros nos últimos anos.  

Se quer entender mais sobre a sua influência nos mercados financeiros, este e-

book é para si.  

 

O que são as empresas FinTech e como revolucionaram a 
indústria 

 
Criadas como uma alternativa às altas taxas bancárias, à burocracia do sistema 

financeiro tradicional e às barreiras de inovação conducentes à proteção do seu 

mercado por parte dos incumbentes, as FinTechs  investem na tecnologia como 

forma de alterar a relação entre os clientes e os produtos e serviços financeiros.  

Estas empresas, relativamente recentes da área financeira, são fruto da 4ª 

Revolução Industrial que vivemos atualmente. Fizeram cair conceitos antigos e 
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promoveram a necessidade de uma enorme adaptação do setor. Em todo o 

mundo, as FinTechs têm expressão no dia a dia de milhões de utilizadores, sejam 

eles clientes individuais ou empresariais. Empresas com a PayPal, TranferWise e 

CoinBase são apenas alguns exemplos de enorme sucesso. 

 

As Fintech são conhecidas pela prestação de serviços financeiros com base na 

utilização da tecnologia para atender a diferentes necessidades e pretendem 

desmaterializar ainda mais os serviços financeiros, tornando-os rápidos, 

eficientes, ubíquos e… mais baratos. Atuam um pouco por todos os setores do 

tecido financeiro, através de atividades independentes ou de grandes parcerias 

com empresas já existentes no mercado convencional.  

 

Há muitas e diferentes definições para o conceito FinTech, como nos mostra um 

artigo do publisher IGI Global, que conclui que: “a descrição geral da tecnologia 

financeira é a prestação de serviços financeiros através da utilização de 

softwares e tecnologias modernas, inicialmente aplicada ao comércio de 

consumo”. 

 

 
Fonte: Artigo “Financial Technology and Disruptive Innovation in Business: Concept and 

Application”, IGI Global 
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FinTechs no mundo: exemplos internacionais mais relevantes  

 

▪ Adyen: plataforma de pagamentos multicanal, que fornece serviços de 

pagamentos para uma carteira de cerca de 3.500 clientes empresariais, 

como Facebook, Airbnb e Uber. O objetivo é conectar diferentes sistemas 

de pagamentos, canalizando-os para o vendedor ou prestador de serviços. 

▪ AvantCredit: serviço online de empréstimos ao consumidor, que combina 

algoritmos e a experiência da inteligência artificial para gerar oferta de 

créditos pessoais totalmente personalizados, sendo capaz de avaliar a 

capacidade creditícia dos clientes. 

▪ Betterment: Robot Advisors - tecnologia criada para simplificar processos 

de investimento nos quais os algoritmos desenham estratégias 

personalizadas de escolha e gestão de instrumentos financeiros para 

cumprir objetivos pré-determinados em termos de rentabilidade e risco. 

▪ CommonBond: um mercado de empréstimos peer-to-peer direcionado a 

estudantes, que utiliza algoritmos de dados no cálculo do risco financeiro. 

▪ Etoro: Rede Social de Investimento que funciona a partir de uma 

plataforma de negociação, oferecendo aos utilizadores amplo acesso a 

mercados financeiros globais, mas em que os clientes podem implementar 

automaticamente na sua carteira exatamente as mesmas decisões 

tomadas por um determinado algoritmo ou por um gestor. 

▪ Ant Financial Services Group: braço financeiro do grupo chinês Alibaba, 

esta empresa tecnológica oferece serviços financeiros a milhões de 

pequenas e médias empresas.  

 

 

Em Portugal, são exemplos de FinTechs: 

 

▪ SIBS: grupo que representa serviços de pagamentos eletrónicos nacionais 

(como quando é criado um cartão de crédito virtual para o MBNet ou são 

transferidas quantias em dinheiro via MBWay através do telemóvel). 

▪ ActivoBank: um banco digital, mas que nasceu do tradicional Millenium. 
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▪ Feedzai: ferramenta que monitoriza rapidamente fraudes e riscos nos 

serviços e-commerce e financeiros através de machine learning e 

inteligência artificial. Em 2018 esteve listada na posição 15 da Forbes como 

uma das 50 empresas mais promissoras do setor da tecnologia financeira 

e é considerada atualmente um “unicórnio”, por ter uma avaliação acima 

de mil milhões de dólares. 
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II – A inovação disruptiva do setor financeiro 

   

Do ponto de vista mais simples, o dinheiro é, ele mesmo, uma peça de informação. 

Nos meios de troca mais sofisticados, como os mercados financeiros, a 

informação que a moeda representa é valiosa. Falamos de quem tem o dinheiro, 

quem o procura, como ele é criado e destruído e, não menos importante, a 

velocidade e os canais onde circula. 

 

Compreendendo o peso que esta peça de informação tem nos mercados 

financeiros, a indústria esteve sempre atenta à evolução das tecnologias da 

informação, adaptando-se às suas transformações para criar mercados cada vez 

mais otimizados e inteligentes. Por outro lado, a evolução do poder da 

computação e a interligação das fontes de informação permitem análises e 

modelos de decisão absolutamente impensáveis até há poucos anos, levando à 

construção de modelos de inteligência artificial. Por outro lado, a disseminação 

pela população mundial de terminais com capacidades espetaculares de 

processamento e comunicação - smartphones, tablets, smartwatches, entre 

outros - geram oportunidades incríveis. 

 

Embora, até aos dias de hoje, estas mudanças tenham sido marcantes e de 

extrema importância para os mercados, há razões para crer que mais 

transformações de enorme impacto estão no horizonte. Muitas delas não são 

unicamente impulsionadas pela evolução das tecnologias, mas sim pelo grande 

catalisador chamado de FinTech, que surge dentro da própria indústria 

financeira. 

 

Neste e-book analisamos, a partir do estudo de caso, como este novo modelo de 

negócios inspira e provoca uma inovação disruptiva do setor financeiro. 

Traçamos o cenário atual onde as FinTech surgem como agentes que estimulam 

a reestruturação de áreas industriais e observamos a reação das instituições 

financeiras - que, em tendência, começam a compreender que trabalhar aos 

pares com estas novas empresas de tecnologia em destaque na indústria pode 

ser a solução de inovação para a sua permanência nos mercados.  
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“As instituições financeiras já compreendem que trabalhar em parceria com 

estas novas empresas de tecnologia pode ser a solução de inovação para a sua 

permanência nos mercados.  

É uma questão de sobrevivência.” 

  

Vantagens de apostar numa FinTech 

 
O modelo FinTech é atraente para quase qualquer tipo de negócio, porque utiliza 

a tecnologia mais atual para tornar os serviços financeiros mais eficientes e 

melhorar a experiência do utilizador - com especial destaque na ampla 

acessibilidade, na real necessidade do cliente e na redução de custos. Na prática, 

isso quer dizer que o modelo FinTech possibilita ao cliente processar informações 

e operações financeiras e aceder a todas elas prontamente, tornando-se num 

meio de concretização de transações digitais a uma velocidade sem precedentes 

e a pagar um valor justo pelo serviço.  

 

Ao contrário do que fazem alguns bancos tradicionais, as FinTech colocam na sua 

proposta de valor tornar mais fácil a vida das pessoas e das instituições sempre 

primeiro, possibilitando o acesso a serviços de qualidade e à resolução de 

problemas com segurança e rapidez. Isto explica o enorme crescimento destas 

empresas nos últimos anos.  

 

Confira agora, sucintamente, algumas das vantagens que ilustram por que razões 

as FinTech representam um enorme benefício para o setor: 

 

▪ Tecnologia: com as FinTech passa a ser possível tratar e resolver quase 

tudo relacionado com informação, produtos ou operações financeiras 

através de apenas alguns cliques, a qualquer altura e a partir de 

qualquer ponto com ligação à Internet. Tudo é feito on-line, de forma 

rápida e segura. 
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▪ Agilidade: os processos exigem menos burocracia e tudo acontece 

seamless (quase sem se dar por eles). 

▪ Preço justo: as FinTech praticam, habitualmente, preços mais baixos sem 

comprometer a qualidade dos serviços, o que ajuda a disciplinar os 

incumbentes tradicionais e empurra-os também para alterações na sua 

proposta de valor, para que pensem mais nos consumidores.  

▪ Inovação: por serem serviços que ajudam a promover a inovação do setor, 

trazem soluções novas que, por sua vez, geram oportunidades para todos. 

 

6 Objetivos fundamentais das FinTechs 

 

No seu artigo intitulado “O que é FinTech, definição, setores e exemplos de 

startups”, a IEBS, Innovation and Entrepreneurs Business School lista os 6 

objetivos que devem determinar a estrutura das FinTechs.  

 

 

 

 

 

1 - Desenvolver e compreender como oferecer novos serviços financeiros.

2 - Entender como podem atuar para agregar valor aos serviços financeiros 
convencionais.

3 - Saber como podem oferecer serviços financeiros de pessoa para pessoa. 

4 - Derrubar custos e tornar os atuais serviços financeiros mais económicos.

5 - Permitir maior acesso a serviços financeiros / permitir mais transparência nas 
ofertas financeiras.

6 - Utilizar a tecnologia para oferecer as melhores soluções de serviços financeiros.
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Desafios do setor financeiro na era das FinTechs: Adaptação às 
novas tecnologias 

 

Ao longo dos últimos anos, presenciamos o exponencial aumento da automação, 

descentralização e especialização - e as empresas financeiras não ficaram 

indiferentes a isso, descobrindo formas mais sofisticadas e eficientes de alavancar 

o setor. O setor de serviços financeiros está prestes a sofrer mudanças ainda 

maiores do que as que já se têm concretizado, mas ainda paira a dúvida sobre se 

estas alterações vão ser apenas um sinal de evolução, revolução ou disrupção. 

 

Para os autores Mario Bergara e Jorge Ponce, no artigo “How Disruptive are 

FinTechs?”, a resposta a esta questão vai depender do poder que as inovações do 

setor vão mostrar na redução de custos operacionais e melhoria da eficiência dos 

serviços. Para além disso, vai ser necessário observar como as empresas vão 

incorporar as novas tecnologias a fim de manter a flexibilidade no mercado e 

aprimorar a sua atuação. Para ilustrar a ideia, Bergara e Ponce citaram o caso da 

Kodak, empresa icónica da indústria fotográfica. 

 

 

Estudo de caso 
 

A Kodak foi criada em 1888 e, ao longo de toda a sua história, foi considerada como 

um símbolo da fotografia. Em meados dos anos 90 foi elencada como a quarta 

marca com mais valor nos Estados Unidos, ficando atrás apenas de nomes como 

Disney, Coca-Cola e McDonald’s. Pouco tempo depois, em 2012, pediu proteção 

contra credores para evitar a falência. O que aconteceu com a marca Kodak? 

Aparentemente, apesar de ser a criadora da primeira câmara fotográfica digital, 

em 1975, a marca esteve sempre centrada no seu produto de mais valor, os rolos 

fotográficos, sem estar atenta ao benefício que um (seu!) novo produto digital 

poderia trazer ao consumidor. Quando o digital substituiu os rolos, a Kodak ficou 

para trás porque não se focou na evolução do setor. Em vez de se focar no 

consumidor, focou-se em si mesma.   
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Desafios enfrentados pelas FinTechs: confiança do mercado e 
regulamentação 

 

Se, por um lado, a tecnologia está a favor da evolução dos sistemas, por outro 

existe a necessidade real de conseguir alterar as expectativas do cliente e mudar 

o seu comportamento para que se torne aberto à ideia de trabalhar com uma 

FinTech. O facto de alguns provedores de serviços serem nomes conhecidos e da 

confiança do público em geral (nomes como Google e Apple são alguns 

exemplos) torna mais fácil o processo.  

 

Na sua maioria, os utilizadores dos vários conceitos FinTech ainda são indivíduos 

que cresceram com acesso à Internet e se sentem confiantes nos serviços 

financeiros prestados por empresas não convencionais (geração Millennial). 

Ainda que conquistar a confiança dos clientes seja um desafio, assumimos que o 

leque de utilizadores esteja em constante crescimento, à medida que os 

consumidores predominantes passam a ser gerações mais jovens e com 

intimidade com as novas tecnologias. Mas, por outro lado, a evolução mais 

recente mostra-nos que, cada vez mais, a atividade das FinTech direciona-se para 

a universalização das soluções e simplificação das interfaces com os utilizadores, 

fazendo com que a maior ou menor literacia ou à vontade com tecnologia deixe 

de ser um fator. Daí a importância de os processos serem cada vez mais seamless. 

 

Assim, as FinTechs enfrentam com alguma margem de segurança o desafio de se 

estabelecerem na indústria, mostrando ao mercado financeiro tradicional como 

oferecer agilidade, transparência, segurança, custos reduzidos e plataformas 

simples e intuitivas para transações rápidas e inteiramente digitais - quer de 

forma independente, quer através de parcerias com o sistema tradicional. 

 

Outro dos maiores desafios enfrentados pelas FinTechs é a regulamentação das 

suas atividades, que ainda se encontra em fase de consolidação um pouco por 

todo o mundo. O mundo financeiro mais convencional é altamente regulado e 

compartimentado e as FinTech colocam desafios ao ambiente regulatório. Vamos 

falar sobre isso mais à frente. 
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III - Inovação e disrupção na área financeira 

 

Compreendemos que o conceito FinTech é uma inovação financeira 

tecnologicamente habilitada, que pode resultar em novos e diferentes modelos 

de negócios, como aplicações (Apps), produtos e serviços de efeitos associados 

aos diversos mercados financeiros. Mas será o futuro das FinTechs uma ameaça 

ao setor tradicional financeiro? 

 

O conceito de FinTech aplica-se quando a tecnologia exerce um papel 

fundamental em qualquer tipo de serviço financeiro, tornando-o automatizado, 

rápido e eficiente. No entanto, não se trata apenas de mais um modelo de serviço 

financeiro com base nas Tecnologias da Informação. As chamadas Fintechs 

revolucionam a estruturação dos mercados e redesenham a forma como 

investidores, empresas e clientes recebem e utilizam a informação financeira 

inteiramente online. Assumem-se como uma forma inovadora de simplificar e 

comunicar sobre finanças, afetando todos os serviços financeiros. 

 

Dito assim, não há dúvidas: as FinTechs representam um fenómeno no setor 

financeiro e vieram trazer um enorme impacto positivo para empresas dos mais 

variados mercados - com particular influência no mercado financeiro de clientes 

e nas empresas que trabalham com finanças. 

 

Representado por um conjunto de empresas essencialmente não financeiras que 

utilizam tecnologia inovadora para prestar serviços, como pagamentos, 

transferências de dinheiro ou investimentos, sem que tenham de atuar como 

empresas financeiras, as FinTechs podem parecer uma ameaça ao setor 

tradicional das finanças. A grande razão para que a aceitação do conceito FinTech 

seja crescente é a facilidade de utilização, o baixo custo de instalação e o rápido 

acesso a partir de qualquer sítio e a qualquer hora e com menos barreiras à 

entrada – seja de clientes, seja de prestadores. 

 

Quando se observa a presença da tecnologia na indústria financeira tradicional, 

uma das características marcantes que saltam à vista é a sua natureza fechada, 

com plataformas proprietárias, geridas e utilizadas pelas próprias empresas de 
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serviços que as utilizam. O resultado foi, muitas vezes, um conjunto de sistemas 

pesados e complexos, que começaram a ser desafiados por nomes relevantes na 

área da tecnologia e por um número crescente de startups que, com pouca ou 

nenhuma experiência, começaram a desenvolver serviços e produtos voltados 

para a cadeia do setor financeiro.   

 

“A grande razão para que a aceitação do conceito FinTech seja crescente é a 

facilidade de utilização, o baixo custo de instalação e o rápido acesso a partir de 

qualquer sítio e a qualquer hora.” 

 

A rápida evolução tecnológica de ferramentas como Big Data, Internet móvel e 

armazenamento em nuvem ajudaram a projetar plataformas mais eficientes e 

potencializaram a mudança para sistemas mais abertos, onde a realização de 

transações financeiras e serviços relacionados oferecem novas oportunidades de 

interação e permitem a consolidação do conceito FinTech. 

 

Inovação disruptiva 

Pagamentos 
 

A forma de realizar pagamentos evoluiu muito nos últimos anos e as principais 

tendências que marcam a indústria financeira mostram que, neste ponto em 

concreto, o futuro é ainda muito incerto. 

Entre 2010 e 2015 observou-se uma rápida transformação no cenário de 

pagamentos, através da entrada de forças inovadoras. Veja três mudanças que 

marcaram a primeira metade da última década: 

 

▪ Pagamentos via tecnologia mobile, com o lançamento, por exemplo, do 

Apple Pay em 2014. 

▪ Formas de pagamento e moedas alternativas, como bitcoin, cresceram e 

mostraram o seu potencial no mercado. 
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▪ O conceito de Seamless Payments, trazido pela Uber, familiarizou os 

utilizadores com a experiência de pagamento onde não há, de facto, o 

“momento” de pagamento. 

 

Na segunda metade da década, os pagamentos continuaram a sofrer 

transformações. À medida que o consumo migrou e as formas de comprar se 

voltaram para canais online e móveis, o dinheiro manteve a tendência de se 

tornar menos visível. 

 

Como as mudanças nos pagamentos afetaram os mercados 

 

 

Objetivo: expansão e avanço para plataforma de 

pagamentos online. 

 

A tendência é crescente e modelos de negócio com base na tecnologia somam 

vantagens na corrida competitiva: as vendas online, com pagamento à distância, 

já fazem cair o gráfico do volume de compras físicas. Inovações nas formas de 

pagamento ganham destaque. 

 

Recentemente, a Amazon inovou o seu sistema de pagamentos criando o seu 

próprio ecossistema em torno do serviço de pagamentos disponíveis 

(pagamento OneClick, que faz concorrência direta com o PayPal). 

 

De recordar que o crescimento da plataforma online de compras Amazon 

representou 53% do total de e‐crescimento de todo o comércio em 2016, 

impulsionado pelo sucesso da Amazon Prime, que soma mais de 80 milhões de 

assinantes.  
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Objetivo: gerar parcerias para enfrentar desafios e 

criar novas soluções em taxas de câmbio. 

 

 

Para enfrentar a forte pressão face à concorrência com o setor financeiro 

convencional e as dificuldades impostas pelos entraves da regulamentação das 

suas atividades, as empresas de pagamentos reinventaram-se.  

 

Exemplo disso é a TransferWise, plataforma que atua no mercado de câmbio e 

divisas. Originalmente o negócio definia-se como sendo uma alternativa às taxas 

pouco competitivas da banca, no entanto, passou a adaptar o seu modelo de 

negócio através de parcerias com uma seleção de bancos e, assim, expandir o 

seu leque de clientes.  

 

 

Casos desafiantes: onde não aconteceu inovação disruptiva? 

 
Um pouco por toda a Europa e Estados Unidos, as soluções de pagamento móvel 

não excederam as expectativas nem ultrapassaram as soluções já existentes nos 

mercados. A explicação é simples: o domínio dos mercados de pagamentos 

baseados em cartões. 

Até que as soluções móveis de pagamentos consigam demonstrar vantagens 

sobre os cartões, o crescimento continuará a ser gradual.  
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Desafio: crescimento gradual com baixo número de 

utilizações. 

 

 

O Apple Pay tem crescido desde que foi lançado, em 2014.  No entanto, os 

números mostram que o seu crescimento no mercado é gradual e apresenta um 

entrave: a redução da frequência de utilização dos serviços por um mesmo 

utilizador.  

 

Questões a colocar: 

▪ Como os principais players do setor de pagamentos mobile podem 

convencer os clientes a aderirem aos seus serviços? 

▪ Quais vantagens o pagamento mobile pode trazer ao utilizador?  

▪ Há, ainda, novas vantagens por descobrir? 

 

Principais conclusões para instituições financeiras de 
pagamentos 

 

Necessidade de pagamento local: as instituições, no futuro, mas também já hoje, 

devem estar concentradas em desenvolver soluções de pagamentos que se 

ajustem à vida dos clientes, e não unicamente baseadas em tecnologia - isso quer 

dizer que devem pensar em soluções locais, regionais, levando em consideração 

um ponto importante: como os seus utilizadores preferem pagar.  

 

Poder nas mãos dos grandes comerciantes: à medida que aumenta a capacidade 

que os grandes comerciantes têm de influenciar a forma como os seus clientes 

vão pagar (especialmente nas compras online), cresce também o seu poder de 

negociação no ecossistema dos pagamentos. Em breve, as grandes empresas do 

comércio vão ser capazes de interferir na evolução do setor e vão poder reduzir 

as suas taxas.  
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Seguros 

 
Como as mudanças no mercado de seguros afetaram o setor 
 
Os seguros evoluíram muito nos últimos anos. Atentemos em como as principais 

tendências influenciam a indústria e quais são as questões a colocar para o futuro.   

 

Durante a primeira metade desta década, um ciclo disruptivo marcou o setor dos 

seguros, provocado pela forte entrada de forças inovadoras no mercado, com 

potencial para mudar drasticamente o futuro dos negócios. Veja quais: 

 

▪ As seguradoras tiveram de enfrentar uma transformação estrutural com a 

chegada das "insurtechs" ao mercado. As mudanças afetaram, sobretudo, 

as suas bases de clientes e obrigaram à adoção urgente de novas 

tecnologias. 

▪ A procura específica por produtos de seguros começa a surgir em resposta 

à mudança do estilo de vida dos clientes. 

▪ Os seguros de vida enfrentam pressão para reinventar as suas estratégias 

e produtos, de forma a conseguir atender às necessidades das próximas 

gerações de clientes. 

 

A implementação de novas tecnologias e inovações mostra-se capaz de otimizar 

os resultados deste ecossistema financeiro, que agrega segurados, seguradoras e 

corretoras. 
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Objetivo: responder ao crescimento da economia 

de partilha. 

O desenvolvimento da chamada economia de 

partilha sugere a necessidade de criação de 

produtos de seguros direcionados. 

 

Para enquadrar a importância disruptiva das Insurtechs, podemos analisar um 

caso em particular, como exemplo: a comunidade de partilha de alojamento 

Airbnb, que criou nichos de mercado para o setor de seguros, destacando a 

necessidade de oferta de produtos adequada às mudanças no estilo de vida dos 

consumidores.  

 

O crescimento significativo da plataforma Airbnb aponta para a importância da 

participação dos seus utilizadores na economia e, consequentemente, sugere a 

necessidade de criação de produtos de seguros direcionados. 

 

Enquanto as seguradoras convencionais atuam com base na burocracia e na 

oferta de produtos pouco flexíveis, grande parte dos indivíduos acaba por pagar 

um valor mais elevado por serviços e coberturas que não fazem parte das suas 

necessidades reais.  Ou seja, por não existirem apólices mais adequadas aos seus 

perfis, pagam por um nível de risco que, na realidade, não apresentam.  

 

Para colmatar a lacuna vista na baixa oferta de produtos de seguros moldados ao 

perfil do contratante, a Slice Insurance criou um plano de cobertura para aluguer, 

completamente desenhado para ser direcionado aos utilizadores da plataforma 

Airbnb, e passou a atender a uma procura inexplorada e crescente. O produto é 

baseado no conceito de ser personalizável, adaptado às necessidades específicas 

de um determinado perfil de contratante. A abordagem é moderna e próxima, 

inteiramente digital, e o serviço prestado de forma rápida e simples.   
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Objetivo: adaptar os seguros de vida aos mercados 

emergentes. 

Sob pressão, a seguradoras estão a reinventar os 

seus modelos de seguros com base numa estratégia 

atenta às necessidades de potenciais clientes, a fim 

de conquistar novos e inexplorados mercados. 

 

Na tentativa de inovar na oferta de produtos e serviços, a BIMA, uma 

microsseguradora a operar de forma móvel, vende seguros de baixo custo para 

países emergentes. Os seguros são vendidos através de uma assinatura móvel, 

com foco nos indivíduos que vivem com menos de US$10 por dia. 

 

O impacto social provocado por esta Insurtech é já uma realidade e a BIMA soma 

mais de 24 milhões de clientes segurados - mais de 500 mil novos clientes por 

mês. A empresa, sediada na Suécia, opera em 14 países e entre eles estão algumas 

das nações com maior índice de pobreza do mundo, como Gana, Bangladesh, Sri 

Lanka e Paquistão.  

 

 

 

Objetivo: combinar venda de seguro à venda do 

produto 

Cadeia de valor na atividade de seguros permite 

combinações inovadoras no setor e ameaça a 

posição dos concorrentes titulares 

 

Na Ásia, a Tesla lançou aquilo que se pode chamar de “seguro automóvel vitalício”. 

O seguro é produto de uma seguradora terceirizada (parceira) e o seu valor 

vitalício está incluído no preço das viaturas.  

 

Apostando na inovação como parte fundamental da sua posição enquanto 

fabricante e comerciante, a Tesla assina uma aliança com o setor financeiro dos 

seguros para se fortalecer no mercado e agregar valor ao produto/serviço 
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prestado. Assim, a marca justifica que há margem para assegurar um produto de 

seguro vitalício ao cliente, à medida que afirma ter realizado melhorias nas suas 

máquinas, com mais recursos de segurança e menos riscos.  

 

Casos desafiantes: onde ainda não aconteceu inovação 
disruptiva? 

Seguros conectados 
 

Produtos como o seguro conectado são, sem dúvida, exemplos de modelos de 

produto com potencial disruptivo. No entanto, apesar de estarem cada vez mais 

presentes nos mercados, o facto é que as seguradoras ainda não conseguiram 

convencer os seus clientes que os seguros conectados atendem aos seus 

interesses. Os seguros conectados estão ligados ao conceito de IoT (Internet das 

coisas) e utilizam a tecnologia para fazer acompanhamento remoto. Os casos 

mais notáveis, de momento, são os veículos conectados, as “smart homes” e os 

dispositivos ligados à saúde, os “wearables”.  

 

 
Fonte: PWC - Connecter Insurance: towards a new insurance business model 
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Fonte: EY 

 

O volume de vendas dos seguros conectados no mundo aumentou, mas a 

verdade é que os clientes ainda não se mostram confiantes em partilhar as suas 

informações, mesmo que isso os beneficie em termos de personalização da oferta 

e até do preço.  O desafio das seguradoras passa por encontrar uma forma de 

apresentar o produto ao cliente de forma a fazê-lo perceber os benefícios da 

conectividade.  

 

Pontos positivos a abordar: 

▪ À medida que cresce a quantidade de seguros conectados ativos, os órgãos 

reguladores começam a exigir mais políticas de proteção de dados do 

consumidor, e colocam o controlo dos dados nas mãos dos clientes. Além 

disso, em algumas partes do mundo, os reguladores estão a trabalhar 

diretamente com as empresas, de forma a garantir a segurança dos dados. 

▪ Tradicionalmente, os produtos de seguro têm um preço diretamente 

vinculado ao perfil de risco do cliente. À medida que a tecnologia avança, 

os produtos de seguro conectados podem medir as variáveis e os riscos, 

tornando possível que as seguradoras cobrem um preço mais direcionado 

e preciso ao cliente. 

▪ Para aproximar o seguro conectado dos consumidores mais hesitantes, as 

seguradoras podem trabalhar com os próprios fabricantes dos produtos. 

No entanto, essa conexão requer autorização do cliente. 
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Principais conclusões para instituições financeiras de seguros 

 

Produtos complexos devem ser distribuídos de forma acessível: para se 

manterem na competição com as FinTechs, as seguradoras convencionais vão ter 

de enfrentar dois desafios que são, aparentemente, contraditórios. Devem 

desenvolver produtos mais complexos e altamente personalizados ao estilo de 

vida dos clientes, ao mesmo tempo que tornam mais simples a sua distribuição 

nos canais mobile e online. 

 

Conectividade e transformação das seguradoras: os seguros conectados vão 

mudar profundamente a forma de atuação das seguradoras, alterando o foco do 

risco, os preços e a ligação com os clientes. Para conseguir enfrentar as mudanças 

e ter um perfil competitivo, as empresas vão ter de convencer os clientes de que 

esta nova forma de fazer seguros representa uma melhoria face aos atuais 

produtos.   
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IV - Digital Banking 

 

Como a presença das FinTechs afetou o setor bancário 
convencional 

 

O digital banking evoluiu em muitos sentidos ao longo dos anos mais recentes. 

Aqui vamos examinar como as tendências podem moldar o mercado e quais são 

as incertezas para o futuro. 

 

Confira no gráfico os números que exemplificam como o modelo de digital 

banking tem potencial de crescimento no mercado. 

 

Com o avanço das tecnologias e o surgimento das FinTechs, novas forças 

transformaram o ambiente online e provocaram grandes mudanças no digital 

banking. Aceder à instituição bancária através da tecnologia mobile é o grande 

passo responsável por alterações significativas no mercado, uma vez que 

influenciam diretamente na relação que os clientes estabelecem com os seus 

bancos. 

 

 
Fonte: Deloitte Center for Financial Services Analysis 
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Fonte: Deloitte Center for Financial Services Analysis 

 

 
Fonte: Deloitte Center for Financial Services Analysis 

 

Estas foram algumas das principais ações disruptivas que marcaram a última 

década de atividade das instituições bancárias: 

 

▪ Os bancos virtuais tiveram de melhorar as suas ofertas para marcar a 

diferença e ocupar uma posição no mercado. 

▪ Todos os bancos passaram a desenvolver as suas atividades através de 

canais mobile. 
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Objetivo: criar uma plataforma aberta 

 

 

 

A economia e os modelos de distribuição na atividade bancária tradicional, com 

a concorrência das empresas tecnológicas, correm o risco de sofrer profundas 

consequências enquanto o mercado está impulsionado a seguir novos caminhos 

para as suas plataformas.  

 

O Crédit Agricole, terceiro maior banco por ativos da Europa, reinventou parte da 

sua oferta aos clientes, fornecendo acesso a uma loja de aplicações onde os 

clientes podem fazer uso de uma ampla gama de funcionalidades de forma a 

complementar os seus produtos essenciais.  

 

Para conseguir atingir este objetivo, o banco abriu a sua interface de 

programação de aplicação a desenvolvedores externos. Também faz parte do 

novo modelo adequado aos novos tempos o incentivo à interação da comunidade 

(clientes podem sugerir ideias) num modelo aberto.  

 

 

 

Objetivo: simplificar pagamentos P2P digitais 

 

Não são mais apenas os bancos tradicionais que definem as expectativas e 

necessidades dos clientes. O poder desta experiência está também nas mãos das 

FinTechs e grandes tecnológicas.  

 

A FinTech Venmo permite aos seus utilizadores a realização de pagamentos P2P 

de forma simples e sem custos, partilhando as suas transações na sua Rede Social. 

O sucesso desta atividade foi tão significativo que alguns dos principais bancos 

dos Estados Unidos lançaram um sistema concorrente, com transferências 

gratuitas, na esperança de retomar as rédeas deste mercado.  
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Casos desafiantes: 

 
Poucos clientes deixaram de utilizar as suas contas bancárias tradicionais, apesar 

de todos os esforços que a banca digital (online e móvel) tem vindo a fazer para 

se estabelecer no mercado. 

 

Os operadores convencionais já começaram a abraçar esta nova era da 

digitalização e estão a construir as suas estratégias para somar vantagens 

competitivas face às FinTechs, com as suas alternativas tecnológicas. Ficam, 

assim, as seguintes questões para que o setor encare a competitividade pelo 

mercado. 

 

▪ Ainda que as preferências dos clientes estejam a mudar muito 

rapidamente, direcionando as intenções para os canais digitais, as agências 

bancárias físicas, pela sua interação humana e capacidade de resolução de 

problemas específicos, ainda continuam a ser componentes essenciais da 

experiência em transações bancárias. Como podem os bancos digitais 

superar o problema da falta de relação física com o cliente? 

▪ À medida que se reduzem os custos dos serviços prestados, irá a tecnologia 

fazer com que os bancos redirecionem clientes “menos desejáveis” para o 

modelo de digital banking? 

 

Principais conclusões para o setor bancário na era do digital 

 

Estas são algumas razões pelas quais os bancos, convencionais e virtuais, vão ter 

de lidar com importantes alterações no comportamento dos mercados futuros: 

 

▪ O setor bancário está prestes a ter de enfrentar dificuldades significativas 

que vão travar a sua atividade de alguma forma, pois as inovações 

tecnológicas adotadas pelo setor digital constituem ameaças para o setor 

convencional, enquanto as dificuldades com a regulamentação da 

atividade estão na origem do risco para as FinTechs.  É necessário começar 

uma mudança estrutural de base para sustentar cada modelo de negócio.  
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▪ Os modelos bancários tradicionais correm o risco de serem seriamente 

afetados pelo impulso tecnológico.  

 

De salientar, ainda, que algumas incertezas podem definir o futuro do setor, de 

acordo com as respostas que os mercados vão trazer. As questões que o setor 

deve colocar são: 

 

▪ O digital banking vai ser capaz de tirar mercado aos seus grandes 

concorrentes tradicionais? 

▪ Como as plataformas digitais criadas pela banca convencional vão afetar a 

sua atividade? 

▪ Como vai ser quando (e se) os bancos forem capazes de implementar 

soluções digitais inovadoras aos seus serviços? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
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V - Empréstimos/Crédito 

 

À semelhança de outras áreas de negócios financeiros, a forma de realizar 

empréstimos mudou muito na última década. Vamos analisar aqui quais os 

fatores que tiveram mais impacto sobre o mercado, quais as questões 

importantes que devem ser colocadas ao setor e como podemos imaginar o 

futuro desta indústria.   

Como a presença das FinTechs já transformou o mercado de 
crédito 

 

A rápida evolução dos empréstimos, através da interferência da presença 

inovadora de empresas tecnológicas voltadas para a área financeira, alterou 

comportamentos significativos de consumo e, consequentemente, a forma de 

pensar os empréstimos. Um desafio atual para esta área de negócio é a ameaça 

que as empresas baseadas na tecnologia financeira impõem ao setor: a 

necessidade de transformar ainda mais a atuação no mercado e a iminente 

mudança dos centros de poder.  

 

Entenda quais são os principais fatores de disrupção que mudaram a prática dos 

empréstimos: 

 

▪ Empréstimo P2P em massa 

▪ Alternativas na adjudicação (novas formas de fazer crédito)  

▪ Processos automatizados  

 

Onde a disrupção teve impacto: 

 

▪ Novas formas de adjudicar créditos expandiram o acesso de clientes thin-

file (indivíduos com pouco ou nenhum histórico bancário) ou subprime 

(que já tiveram episódios negativos na banca, ou rendimentos muito 
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baixos), normalmente segmentos populacionais com mais risco e sem 

acesso ao crédito. 

▪ Mutuários individuais e de pequenas empresas passaram a esperar um 

serviço digital rápido e eficiente na adjudicação de empréstimos realizados 

através das FinTechs.  

▪ As plataformas não financeiras vão emergindo como uma importante 

fonte de dados de subscrição e um ponto de distribuição de crédito 

 

 

 

 

Objetivo: criar uma alternativa ao payday loan (empréstimo 

por conta do salário) 

 

Uma quantia em dinheiro emprestada por uma empresa durante um curto 

período e a uma taxa de juros elevada levou o mercado das FinTech a pensar 

numa área de negócio onde pudessem atrair clientes com juros mais baixos e um 

risco reduzido de endividamento.  

 

Foram criadas por essas empresas tecnológicas novas técnicas de adjudicação de 

crédito, o que levou à significativa expansão do acesso a empréstimos por parte 

de clientes thin-file e subprime.  

 

A tecnológica LendUp, empresa de crédito online e educação financeira norte-

americana, oferece aos clientes um modelo de adesão único, com foco nos 

indivíduos que perderam o acesso aos empréstimos em consequência da crise 

financeira.  A agilidade destas startups em função das necessidades reais dos 

clientes e dos momentos das mesmas, aliadas à utilização de tecnologia, fazem 

uma enorme diferença na probabilidade de adoção, conversão e satisfação. Este 

é um padrão das empresas neste setor, mas também em outros: cada vez vemos 

as empresas pequenas e disruptivas mais focadas em oportunidades de mercado 

centradas nas pessoas e suas necessidades e momentos, usando sempre que 

possível o digital como meio de contacto único, o que permite escalabilidade a 

baixo custo e descentralização geográfica. Ao mesmo tempo, a utilização de 
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tecnologia e data no core dos processos é um dos elementos comuns e 

efetivamente críticos. 

 

A empresa dispõe de uma oferta de empréstimos que segue o modelo payday 

loan (ligado à folha de vencimentos), mas com taxas mais baixas na adjudicação.  

 

 

 

Objetivo: implementar parceria Fintech-banco 

 

Mutuários individuais e de pequenas empresas, com base na sua experiência 

tecnológica, esperam que os seus credores ofereçam o serviço perfeito: rápido, 

eficiente e eficaz. Isto é uma informação relevante para os gigantes financeiros da 

era convencional, mostrando um caminho para importantes parcerias. 

 

A JP Morgan, instituição financeira que é líder mundial e considerada como a 

terceira maior empresa de todo o mundo, assinou uma parceria histórica com a 

FinTech de empréstimos OnDeck, como forma de melhorar a sua oferta de 

crédito para milhões de pequenas empresas. A aliança mostrou-se lucrativa num 

curto espaço de tempo e, após finalizada, a JP Morgan anunciou que, de forma 

independente, mantém a oferta online de empréstimos para pequenas 

empresas, seguindo o caminho desenhado pela tecnológica.  

 

Casos desafiantes onde não houve risco disruptivo 

 
As diretrizes da economia de financiamento colocam os credores do mercado 

alternativo em desvantagem de custo, em comparação com os bancos 

convencionais - o que leva o setor a questionar a sustentabilidade do modelo a 

longo prazo.  
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Principais conclusões para o setor de empréstimos 

  

Novos participantes do mercado ameaçam significativamente o setor tradicional 

de empréstimos, ainda que não pareçam, por agora, prontos para realizar 

inovações em larga escala. Ainda assim, é preciso analisar quais são as grandes 

incertezas desta área financeira.   

 

▪ Como reagem as empresas convencionais à velocidade digital trazida pela 

realidade das FinTechs?  

▪ Como os clientes de baixo crédito (“thin-file”) podem beneficiar de canais 

alternativos de empréstimos? 

▪ Empréstimos de modelo P2P podem crescer ao ponto de fazer competição 

com os bancos tradicionais?  
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VI - Gestão de Investimentos 

 
Analisamos aqui como tem ocorrido a evolução do setor da gestão de 

investimentos ao longo dos últimos dez anos, desde que as FinTechs lançaram 

efeitos disruptivos no setor com base na tecnologia.  

 

Onde a disrupção teve impacto 

 

Pontos principais dos efeitos disruptivos no setor, citados pela Deloitte: 

 

▪ “Rise of Robot-Advisors” - consultores inteiramente automatizados 

chamam a atenção do mercado ao negociar ETFs com base em baixas 

taxas (fundos de investimentos cotados em bolsa). Os algoritmos 

desenham estratégias personalizadas de escolha e gestão de instrumentos 

financeiros para cumprir objetivos pré-determinados em termos de 

rentabilidade e risco. 

▪ Ascensão Big Data - FinTechs passaram a utilizar o potencial deste grande 

volume de dados a favor do setor de investimentos. 

▪ Aumento de B2B. 

▪ Externalização - empresas financeiras começaram a terceirizar serviços de 

back office. 

 

 

 

Objetivo: prestar consultoria robótica para as 

massas de profissionais investidores 

 

 

Com as novas tecnologias, os indivíduos tornaram-se mais responsáveis pelos 

seus investimentos, assim, o tratamento robótico dos investimentos passou a ser 

uma ferramenta cada vez mais atraente para o envolvimento de clientes.  
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Escalonar o serviço de consultoria de investimento significa investir em menos 

recursos, como por exemplo em funções de middle e back office, que são cada 

vez mais terceirizados ou automatizados. 

 

Charles Schwab, multinacional norte-americana de serviços financeiros, lançou a 

sua própria consultoria robótica face à necessidade de criar um produto com 

efeito massivo para profissionais de investimentos.  

 

Pontos-chave da multinacional para competir com as FinTechs: investimentos 

sem taxas além do ETF, com mínimos de 5 mil dólares e acesso 24 horas por dia, 

7 dias por semana. 

 

 

 

Objetivo: ganhar espaço no mercado, 

contornando os custos altos da angariação 

de clientes fidelizados 

 

A FutureAdvisor nasceu como uma plataforma de aconselhamento digital e foi 

rapidamente comprada por uma instituição financeira líder de mercado, gestora 

de ativos. 

 

Em agosto de 2015, a FinTech FutureAdvisor tornou-se na primeira grande 

empresa tecnológica de modelo robô‐consultivo a ser comprada por um dos 

principais gestores de ativos do mundo (BlackRock). A partir daí, a tecnológica 

fornece aconselhamento digital numa plataforma aberta para investidores, 

através de bancos que fazem gestão de fortunas. 

 

Casos desafiantes com baixo risco disruptivo 

 

Os novos participantes da atividade de gestão de investimentos têm travado uma 

luta para ganhar espaço significativo no mercado diante do cliente mais rígido e 

cético, tendo de lidar com os altos custos na aquisição de clientes. 
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As empresas que adotam o modelo baseado em robôs-consultores vão ter de 

explorar novas alternativas de negócios, uma vez que os serviços tradicionais 

tornam-se cada vez mais comoditizados. Os clientes mostram que valorizam as 

capacidades humanas na área de investimentos e, por isso, o futuro das empresas 

baseadas em modelos automatizados deve passar por fornecer serviços que 

possam promover a fidelidade do cliente.   

Principais lições para instituições financeiras de investimentos 

 

▪ Diferenciar a oferta - a automação e a terceirização de middle e back office, 

assim como a oferta de consultoria robótica, estão a transformar a forma 

de prestação de consultoria em serviços indiferenciados. Desta forma, as 

empresas líderes de mercado devem procurar apostar em acréscimos de 

valor a este tipo de serviço, ganhando capacidade de competitividade 

através de uma oferta mais personalizada de consultoria. 

▪ Aconselhamento orientado às necessidades do cliente para aumentar o 

envolvimento dos clientes - os robôs-consultores estão cada vez mais 

presentes e atuam de forma sofisticada, com base na aposta nas novas 

tecnologias, passando assim a liderar a gestão de investimentos. Assim, as 

instituições financeiras de investimentos devem fazer-se valer mais 

profundamente de conhecimentos de dados (Big Data) para dar respostas 

acertadas sobre a vida financeira dos seus clientes. Devem assumir um 

papel de conselheiros, em detrimento da função única de investidores. 

▪ Humanizar o setor - o papel dos conselheiros não-robôs ainda vai ser uma 

forma de diferenciar os produtos de investimento, especialmente para 

grandes clientes. No entanto, este papel vai sofrer uma importante 

transformação, que requer alterar o foco para o envolvimento do cliente e 

suporte à decisão.  
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VII - Crowdfunding 

 

A internet tem mostrado ser uma importante aliada daqueles que procuram por 

formas alternativas de realizar investimentos e para aqueles que precisam de 

reunir capital para lançar projetos. Com uma grande força disruptiva, os sistemas 

baseados em crowdfunding estão a mexer com o futuro da economia e é sobre 

isso que vamos debruçar a nossa análise, com base em estudos de caso 

apresentados pela Deloitte. 

 

Nos últimos anos, assistimos a grandes mudanças na forma como indivíduos e 

empresas iniciantes atuam para angariar capital para os seus negócios: a 

arrecadação de fundos encontrou na tecnologia um espaço promissor.  

 

Reconhecendo o empreendedorismo como uma das forças capazes de 

transformar a economia atual, os mercados estão transformados. Identificar 

ideias e lançar novos negócios, avaliando riscos e recompensas, bem como 

formas alternativas de captar recursos, é a nova forma de empreender na era das 

FinTechs. 

 

Mas o modelo de crowdfunding não chama a atenção apenas de quem está à 

procura de capital. Esta forma de financiamento coletivo está a ter destaque em 

todo o setor de investimentos e, por ser uma das inovações tecnológicas que 

permitem maior taxa de rentabilidade - ainda que a médio ou longo prazo -, está 

a atrair cada vez mais investidores.  

 

Forças disruptivas trazidas pelo modelo de crowdfunding 

 

▪ Financiamento coletivo em massa - abertura de plataformas de 

crowdfunding para investidores não credenciados/iniciantes. 

▪ Crowdfunding liderado por especialistas - lançamento de plataformas com 

serviço de apoio de especialistas, com foco na promoção da confiança do 

setor.  
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Desafios do empreendedorismo em tempos de crowdfunding 

 

É comum que os indivíduos vejam o crowdfunding como um caminho simples e 

fácil de angariar fundos para um determinado projeto. No entanto, é preciso ter 

em conta que a chave para o sucesso, como em qualquer negócio, está no esforço 

para tornar uma ideia valiosa para investidores. À medida que as plataformas de 

financiamento coletivo ganham popularidade, os investidores passam a estar 

mais atentos e são mais exigentes quanto aos projetos a que oferecem apoio. 

Sobretudo é necessário separar a dimensão de escalabilidade da rede pessoal 

para a não pessoal, embora em crowdsourcing existe um importante efeito de 

rede: quanto mais pessoas aderem, mais tendem a aderir. 

 

Desafios do crowdfunding: baixo risco disruptivo 

 

▪ A chamada “multidão” de investidores, na prática, mostrou ser menos 

sábia, fazendo destacar a necessidade de capacitação financeira através de 

ferramentas de educação para o investimento. Na realidade, tendem a 

operar mais por “tendência validada” do que por “inovação compreendida”. 

▪ O financiamento coletivo permanece à parte e desconectado de uma parte 

importante do setor: o sistema financeiro já estabelecido e mais amplo. Isso 

limita a sua capacidade de escala a longo prazo. 

Principais incertezas do setor 

 

▪ As plataformas de crowdfunding vão conseguir provar ao sistema 

económico que o financiamento baseado na “sabedoria da multidão” é 

superior ao modelo convencional de investidores individuais? 

▪ Como o financiamento coletivo através de plataformas vai conquistar a 

confiança de investidores institucionais?  
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Objetivo: encontrar investidores dispostos a 

apoiar investimentos proeminentes (estágio 

semente) 

 

A democratização do processo de investimento é o objetivo da plataforma. Os 

projetos em criação ou emergentes são o foco da plataforma AngelList, que, entre 

outros serviços, mostra uma oferta de investimento para investidores 

interessados em apostar capital em ideias proeminentes de startups em estágio 

inicial. Desde 2015 é possível levantar fundos através do apoio de investidores 

anónimos - e de forma gratuita. 

 

Para os empreendedores, a “lista de anjos” é uma forma de poupar tempo na 

angariação de recursos e focar no desenvolvimento do negócio. Para os 

investidores de risco, a plataforma é uma aliada que permite, de forma rápida, 

encontrar negócios em estágio de semente (seed investment) para investir 

recursos.  

 

 

 

Objetivo: usar a tecnologia a favor da segurança 

dos investidores (conquista de confiança) 

 

Ao longo dos últimos anos, com o desenvolvimento das atividades de 

crowdfunding, a aplicação de normas de regulamentação adequadas, afinadas e 

eficazes tem mostrado ser fundamental para determinar o sucesso das atividades 

relacionadas com património. Manter os níveis de segurança dos investidores é 

parte fundamental na conquista de mercado. 

 

A CrowdEngine é uma empresa de soluções de gestão personalizadas para 

empresas que pretendem captar fundos para investimento em imobiliário, 

private equity ou blockchain. Trabalha com o modelo white-label, no sentido em 

que fornece serviços aos clientes que podem colocar a sua própria marca em cima 
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da arquitetura montada pela CrowdEngine. Essas arquiteturas vão desde o 

enquadramento legal e regulatório ao próprio processo de captação dos fundos. 

A plataforma incorpora tecnologia automatizada baseada em cloud e através de 

processo inteiramente digital. O resultado da aposta na tecnologia é a maior 

qualidade do serviço, que atrai a confiança dos investidores. 

 

Lições para a atividade de crowdfunding no futuro 

 

▪ Apostar no “estágio da semente” - as principais plataformas de 

crowdfunding terão de aumentar a capacidade de financiamento de 

empreendedores iniciantes, de forma a atender a um nicho valioso do 

sistema de captação de fundos (especialmente em regiões onde há menos 

investimento em capital de risco).  

▪ Encontrar um equilíbrio na regulamentação - o papel da regulamentação 

é fundamental para a indústria de crowdfunding. Uma solução possível 

para garantir a sua atividade passa por realizar parcerias com empresas 

financeiras estabelecidas.  

▪ Integrar a atividade com ecossistemas financeiros de maior poder no 

mercado - para atingir a sustentabilidade do seu modelo, as plataformas 

de crowdfunding vão ter de repensar formas de aumentar o seu capital de 

financiamento através de cooperação e integração com ecossistemas 

financeiros mais amplos, como plataformas de gestão.   
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VIII - Infraestrutura de mercado 

 

A infraestrutura de mercado é mais um exemplo de área financeira que sofreu 

imensos e importantes impactos provocados por novas forças inovadoras. 

 

As plataformas tecnológicas estão a crescer nos mercados de capitais, no entanto, 

ainda de forma desigual e pouco organizada. Mudanças na regulamentação e o 

aparecimento de mais inovação vão afetar ainda mais o caminho da atividade no 

futuro.  

 

Vamos entender aqui quais fatores provocaram efeitos disruptivos no setor, como 

algumas empresas se estabeleceram no mercado e quais são as lições 

importantes daqui para a frente.   

 

Efeitos disruptivos significativos dos últimos anos  

 

▪ Surgimento de novas Plataformas - novas plataformas tecnológicas 

alteraram os rumos tradicionais do mercado. 

▪ Adaptação do mercado - a infraestrutura de mercado convencional viu a 

necessidade de voltar o foco para as ferramentas tecnológicas, 

impulsionados pela regulamentação da atividade alternativa e pela sua 

consequente promessa de crescimento em escala económica.  

▪ Regulamentação - à semelhança do que ocorreu na Europa, muitas regiões 

apostaram na implementação de controlos adicionais (novas medidas de 

regulamentação para o setor). 

 

Efeito disruptivo limitado  

 

As novas plataformas tecnológicas raramente conseguiram desafiar os negócios 

dos grandes operadores tradicionais. Para encontrarem o caminho rumo à 
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expansão, a solução foi apostar em joint ventures (acordos entre duas ou mais 

partes para uma parceira de tempo limitado).  

 

 

 

 

 

Objetivo: Automatizar atividade/Adaptar-se ao futuro 

 

 

 

Em 2017, o grupo Deutsche Börse (centrado na negociação de valores 

imobiliários) comprou uma participação de 10 milhões de dólares na jovem 

Trumid, plataforma digital de negociação de títulos.  

 

A Trumid concentrou-se, desde então, em criar negociações eletrónicas para 

dívidas corporativas - um nicho de mercado onde a maior parte das negociações 

ocorre ainda da forma convencional.  

 

 

 

Objetivo: melhorias na infraestrutura The Depository 

Trust & Clearing 

 

A DTCC, empresa norte-americana de serviços de liquidação e compensação aos 

mercados, já está a utilizar tecnologia blockchain para reestruturar a sua 

plataforma, que é responsável pelo processamento de mais de 11 triliões de 

dólares referentes à inadimplência de créditos.  

 

A nova plataforma tem o objetivo de alinhar todas as fases dos processos, 

incluindo a gestão de risco comercial e execução. Para isso, conciliou os seus 

vários, e obsoletos, bancos de dados convencionais.  
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Principais lições para instituições financeiras de investimentos 

 

▪ A tecnologia, isolada, não é suficiente para o crescimento em escala - 

ferramentas e estruturas tecnológicas são insuficientes para abalar 

significativamente a atividade das infraestruturas de mercado existentes, 

e isso torna os ecossistemas emergentes pouco viáveis no futuro. Os 

principais agentes das esferas privadas e públicas, enquanto partes 

interessadas, devem participar ativamente para mudar a direção das novas 

estruturas.  

▪ Incertezas na regulamentação - as diferentes abordagens locais nos 

processos de regulamentação vão levar, a médio e longo prazo, à 

regionalização das atividades. As instituições financeiras vão ter de estar 

flexíveis às mudanças regulatórias regionais, de forma a se adaptarem aos 

diferentes mercados.   

▪ Novas pressões - os avanços tecnológicos colocam pressão sobre 

operadores financeiros tradicionais, que devem assumir maior 

compromisso com a eficiência de forma a manter e consolidar as suas 

novas posições nos mercados. 
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IX - Blockchain e criptomoedas 

 

Quando falamos em blockchain, talvez a primeira imagem que venha à cabeça 

seja a bitcoin. Mas a verdade é que o seu conceito ultrapassa em larga medida a 

ascensão da bitcoin e de todas as criptomoedas. 

 

A tecnologia blockchain funciona como uma cadeia de blocos que estão 

seguramente interligados entre si, de forma segura e criptograda, e que 

carregam algum tipo de conteúdo associado a uma impressão digital. O 

encadeamento dos blocos funciona da seguinte forma: cada bloco carrega 

informação de ligação ao l anterior (hash) e a sua própria, criando a sua impressão 

digital única. Para exemplificar, podemos falar no conteúdo carregado pelas 

bitcoin - informação relacionada com a transação financeira efetuada pela 

criptomoeda.  

 

Os hash, representados nos blocos da imagem abaixo, são funções matemáticas 

que transformam um arquivo ou uma mensagem num código que representa a 

informação/conteúdo dos blocos. São letras e números inseridos pelo utilizador 

da cadeia. Este código é a chamada impressão digital de cada bloco, fundamental 

para o funcionamento seguro do sistema. 

 

 

Fonte: Tecnoblog 
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A cadeia de blocos funciona como uma rede de negócios completamente segura, 

através da qual os seus participantes podem enviar ativos via ledger (um livro-

razão comum a todos). Cada utilizador tem uma cópia do ledger que é 

constantemente sincronizada com todas as outras cópias. Para que tudo isto 

aconteça, existe naturalmente um conjunto de modelos de estímulos para que a 

validação dos blocos seja garantida. Mineração é um desses modelos. O 

blockchain acarreta uma enorme alteração do padrão de gestão de dados: a 

descentralização como a mais eficaz e segura solução de sempre. 

 

Onde a disrupção teve impacto 

 

O caso das criptomoedas é, provavelmente, o exemplo mais reconhecido como 

evento disruptivo provocado pelo desenvolvimento da tecnologia blockchain. 

Mas a verdade é que o seu maior efeito disruptivo tem a ver com o facto de ser 

uma rede, em cadeia, que elimina intermediários e torna mais eficiente o envio e 

registo de informações. Podem ser ativos, mas podem ser simplesmente dados. 

 

Qualquer transação (de dados, que pode ser informação com teor financeiro) 

acontece em tempo real, com a máxima segurança, com risco reduzido de 

fraudes e com possibilidade de recorrer a contratos inteligentes. Tudo é auditável 

e verificável pelos participantes da blockchain.  

 

Desde o seu início, a tecnologia blockchain tem potencial de contornar os serviços 

financeiros convencionais (mercados financeiros de valores mobiliários) e 

provocar uma disrupção massiva - não apenas na indústria financeira, como 

também em todo o contexto social. 
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Objetivo: conexão blockchain “Ovotrack” para 

aumentar a confiança do consumidor 

 

 

Os clientes de qualquer área de negócio gostam de transparência e 

rastreabilidade. Para aumentar a confiança dos consumidores no seu negócio, a 

solução desta empresa norte-americana foi oferecer uma ferramenta de 

rastreabilidade. A norte-americana Farmers Hen House implementou uma 

solução blockchain capaz de mostrar todo o caminho que os seus ovos 

percorreram, desde a criação até à cozinha.  

 

Um QR Code foi inserido em cada caixa de ovos orgânicos, encaminhando os 

consumidores para o site onde podem inserir o número do lote da caixa de ovos 

comprada e obter toda a informação sobre quando foram colhidos, processados 

e embalados antes de chegar às suas casas.  

 

O sistema resulta da parceria entre a empresa e a tecnológica Bytable Foods, 

através da sua plataforma de blockchain. 

 

 

 

Objetivo: ser a moeda do futuro 

 

A bitcoin nada mais é do que um sistema de envio de ativos ao portador, baseado 

numa blockchain (que, neste caso, é a rede Bitcoin). Faz uso de uma tecnologia 

específica que torna possível fazer transferências eletrónicas sem intermediários.  

 

Durante algum tempo, o mercado deixou-se enganar pela aparente ideia de 

futurismo trazida pelas criptomoedas. O mercado bitcoin não foi o primeiro do 

género, mas foi o primeiro a ganhar espaço real no mercado. Há, neste preciso 

https://www.bytablefoods.com/


55 
 

momento, muitos consumidores que já podem pagar pelas suas compras 

utilizando bitcoins. 

 

O desejo de ter acesso a uma forma alternativa de ativos, que fosse desvinculada 

dos bancos e moedas tradicionais, foi demonstrada pelos investidores e o 

resultado está à vista: em 2020 o valor da bitcoin teve uma valorização de 370%, 

superando o ouro e consolidando-se como um dos ativos em crescimento na 

atualidade. 

 

Apesar da sua enorme volatilidade (o preço da bitcoin colapsou de $20 000 em 

dezembro de 2017 para $3000 na primavera de 2020), o retorno atual dos 

investimentos em bitcoin disparou no último ano e investidores de todo o mundo 

estão de olhos postos na moeda, mas não só: todo o mercado de criptomoedas 

parece ser promissor e ter potencial disruptivo no mercado de ativos. 

 

Observe, na imagem, os números que tratam do retorno sobre os investimentos 

em bitcoin e de outros ativos convencionais (ouro) versus a cotação do dólar. 

 
Fonte: Case Bitcoin 

 

Em janeiro de 2021, todos os publishers voltados para a tecnologia noticiavam a 

valorização recorde desta criptomoeda, que na altura chegava a valer 23 mil 

dólares. E em finais de março a bitcoin cotava já perto de 60 mil dólares. O 

mercado bitcoin já está avaliado em mais de um bilião de dólares. Naturalmente, 

isso não significa que vá subir para sempre. O valor em si é um tema de mercados, 

apesar da tendência ser óbvia. No entanto, o que parece inabalável é a 

permanência do conceito. 
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X - Futuro do dinheiro, dos mercados e dos 
marketplaces 
 

As FinTechs tiveram efeitos transformadores na indústria. Sabemos, até aqui, 

que se afirmaram como agentes do setor financeiro com potencial de 

concorrência direta para os negócios convencionais do mesmo setor. O conceito 

sempre foi compreendido como uma área real e crescente da indústria, que 

impulsiona uma revolução iminente. 

 

Já vivemos num mundo onde estas empresas digitais atuam de forma eficiente e 

responsiva, uma vez que não estão sobrecarregadas e presas a tecnologias 

ultrapassadas ou redes de serviços caras. Num mundo onde indivíduos que, por 

alguma razão, não veem as agências bancárias físicas como um elemento central 

e, ainda assim, podem ter acesso a informações e serviços financeiros. Num 

mundo onde se reduziram drasticamente os tempos gastos com processos de 

acesso a crédito por parte das empresas. Tudo isso, e muito mais, devido ao 

modelo proposto pelas FinTechs.  

 

No entanto, hoje sabemos que estas empresas financeiras de ação tecnológica, 

até então, não se mostraram estabelecidas como dominantes na indústria. 

Embora se tenham esforçado e enfrentado desafios na criação de novas 

infraestruturas, ainda não conquistaram de forma significativa clientes de outras 

instituições estabelecidas. Ainda assim, é preciso analisar, sem subestimar, os 

efeitos relevantes que as FinTechs tiveram na indústria. 

 

No espaço de poucos anos, estas empresas definiram uma direção, uma forma e 

um ritmo para importantes mudanças em quase todo o conjunto de setores 

financeiros. Hoje os clientes desejam ter uma experiência financeira digital, 

integrada e simples, onde obtenham rapidamente aprovações para créditos e 

onde possam efetuar pagamentos de pessoa para pessoa (inovação tornada 

popular pelas FinTechs).  

 

Ainda que não estejam a dominar a indústria, as FinTechs obtiveram e continuam 

a obter sucesso - tanto de forma independente, como de forma integrada a outras 
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instituições do setor, atuando como importantes conectores dentro da cadeia de 

valor dos serviços financeiros. 

 

Em resumo, ainda que não tenham, por agora, provocado a total disrupção no 

cenário atual, as FinTechs definiram as bases para a disrupção que se vê 

desenhada no futuro. Elas são o exemplo daquilo que as instituições 

convencionais e consolidadas devem encarar e observar para planear o que 

querem daqui para a frente. Além disso, são empresas que se afirmam como uma 

enorme fonte de capacidades, que permitem novas e mais promissoras ofertas a 

implementar rapidamente pelas instituições convencionais, através de valiosas 

parcerias e aquisições. 

 

Com base nessa abordagem, a Deloitte identificou as oito forças identificadas 

como aquelas que, além das FinTechs (mas com base na sua experiência de 

mercado), têm potencial para mudar o cenário competitivo dos serviços 

financeiros. 

 

Ecossistema financeiro: 8 forças disruptivas que podem mudar 
o cenário competitivo 

 

1. Comoditização de custo  

O custo operacional deve tornar-se numa vantagem competitiva a partir da 

exploração de novas tecnologias e parcerias entre organizações, concorrentes ou 

não, de forma a acelerar a comoditização de custos e preservação de margens, 

concentrando-se na implementação de estratégias que sejam mais promissoras.  

 

2. Redistribuição do lucro  

Devem ser inovadoras as pressões feitas na cadeia de valor, que devem atuar 

além das tradicionais e pretender a competição por novas fontes de lucro e 

adjacentes.  

 

Exemplo: as compras online em detrimento das compras presenciais, com foco 

no domínio das transações sem dinheiro físico.   
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3. Propriedade da experiência 

Produtores ou distribuidores, enquanto participantes do mercado financeiro 

podem ter de fazer uma escolha importante: entre focar no desenvolvimento dos 

seus produtos ou na sua distribuição. Isto pode afetar o seu modelo de negócios 

e o seu cenário competitivo, além da sua interação com o cliente.  

 

Exemplo: os bancos convencionais, como estratégia de redução de custos, optam 

por eliminar determinados serviços presenciais e a oferecê-los através de 

FinTechs ou outras grandes empresas de tecnologia, com a intenção de criar 

formas de engajamento com os seus clientes.  

 

4. Ascensão das plataformas  

Os clientes exigem, de forma crescente, mais opções de serviços financeiros e, ao 

mesmo tempo, esperam ter uma oferta cada vez mais ampla. As instituições 

fazem um esforço para atender a demanda e, para isso, recorrem aos serviços de 

plataformas digitais que tornam possível a atuação em diversas frentes.   

 

As plataformas conseguem oferecer mais escolhas aos clientes e isso aumenta a 

vantagem dos produtos que estão limitados ao seu alcance atual. 

 

Exemplo: devido ao aparecimento de grandes empresas tecnológicas, as 

plataformas de pagamentos on-line tornaram possível ao cliente um simples 

login para confirmar uma transação financeira. 

 

5. Monetização de dados  

As instituições financeiras têm muita informação sobre os seus clientes, no 

entanto, as empresas de tecnologia são muito mais eficientes quando se trata de 

monetizar este tipo de conhecimento. Isso porque elas vão para além do que 

mostram as bases estáticas e realizam a combinação de informações valiosas e 

diversificadas, oriundas de múltiplas fontes e em tempo real.  

A lição a reter é fazer uma utilização mais eficaz dos dados.  
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Exemplo: os fluxos de dados multidimensionais (informação de localização) e 

granulares (níveis de produtos) são mais importantes, tornando estas 

cooperações e parcerias de extrema importância para a monetização de sucesso. 

 

6. Força de trabalho biónica  

A Inteligência Artificial torna mais fácil os processos de front e back office, 

posicionando o trabalho humano na direção da inovação e do envolvimento. Em 

todos os setores, os melhores resultados com a Inteligência Artificial apenas serão 

alcançados se as pessoas complementarem os seus pontos fortes. Isso exige 

alteração na contratação e formação.   

 

7. Empresas de tecnologias sistemicamente importantes 

A associação do convencional com o novo pode ajudar ambas as partes. Assim, 

fica compreendido que as instituições financeiras tradicionais devem combinar 

forças de trabalho para atuarem em conjunto com grandes empresas 

tecnológicas e FinTechs, criando um mercado combinado com potencial 

vencedor.  

 

A lição imperativa para o ecossistema financeiro enfrentar as forças disruptivas 

provocadas pela ascensão das FinTechs é a procura por parcerias comuns, para 

que se possam desenvolver relações simbióticas de sucesso.   

 

8. Regionalização financeira 

No início do século a globalização parecia ser imparável e o fluxo de capital 

desconhecia barreiras de fronteiras. Hoje, no entanto, a tendência parece ser 

contrária e mostra o poder dos serviços financeiros baseados num modelo de 

customização, adequados às condições locais.  

 

Prioridades regulatórias distintas, condições de cada cliente e diferentes 

capacidades tecnológicas desafiam a globalização financeira e levam a indústria 

por caminhos diversificados em diferentes regiões do mundo. 

 

Sistemas financeiros de perfis regionais atuam de maneiras cada vez mais 

divergentes e fazem com que os players locais consigam alcançar, rapidamente, 
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uma participação significativa no mercado. No entanto, é mais difícil chegar ao 

crescimento internacional. 

 

Quando se fala no futuro do dinheiro, dos mercados e dos marketplaces, deve 

ainda estar presente a noção de que os dados e estudos mais recentes sobre o 

futuro do setor financeiro apontam numa direção: os clientes vão interagir cada 

vez menos com os distribuidores, à medida que o mercado se consolida e grandes 

empresas ganham participação. 

 

É isso que nos mostra o estudo “The Future of Finance: FinTech, Tech Disruption, 

and Orchestrating Innovation”, da Deloitte. 
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XI - Segurança e regulamentação do mercado: 
oportunidades e desafios para o setor 

 

As FinTechs desafiam os mecanismos de controlo da segurança e 

regulamentação do mercado de sistemas financeiros. No entanto, podem 

representar uma oportunidade única de crescimento dos serviços estabelecidos, 

abrindo caminhos para que enfrentem a real necessidade de alcançar uma maior 

eficiência no acesso aos seus serviços, levando-os assim à estabilidade. Mas isso 

implica mais custos e exige importantes mudanças na regulamentação.  

 

Uma das grandes razões pelas quais a supervisão e regulamentação desta nova 

estrutura é especialmente desafiadora é o rápido avanço e crescimento das 

FinTechs em todo o mundo. Desenvolver e implementar estruturas de 

regulamentação e suportes legais para essas atividades é um processo que leva 

o seu tempo. Exemplo disso é que, no mundo, várias novas regulamentações 

propostas após a crise financeira de 2007-2008 ainda estão a ser debatidas antes 

de serem implementadas.  

 

O segundo grande desafio é a própria natureza de constante inovação que é a 

raiz do conceito das FinTechs. Os avanços tecnológicos incorporados na essência 

dessas empresas dão origem a mais inovação, e este é um ciclo que não para de 

se repetir. Uma experiência nova pode sempre representar um risco à segurança 

do setor, podendo um experimento isolado colidir com outras estruturas do 

ecossistema financeiro e criar oscilações relevantes - e, até, perigosas.  

 

Este desafio, enfrentado pelo processo de regulamentação, explica-se pelo 

seguinte facto: uma fatia significativa das atividades relacionadas com as 

FinTechs pode significar um misto de benefícios e riscos futuros para a 

estabilidade financeira.  

 

Entre os benefícios, destacamos a inclusão financeira, com acesso a fontes 

alternativas da economia e menor concentração de atividades no sistema 

bancário tradicional. Entre os riscos, salientamos o impacto desordenado que o 

efeito das FinTechs pode ter sobre o sistema convencional, com potencial 
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deterioração dos padrões de crédito. A própria atividade de crédito desenvolvida 

pelas FinTechs representa dificuldades na monitorização e regulação por parte 

das autoridades responsáveis.  

 

Outro ponto importante a destacar como entrave na regulamentação do 

mercado tem a ver com a cibersegurança. É preciso entender as práticas desleais 

relacionadas à utilização não monitorada de Big Data - e esta é uma das principais 

preocupações dos supervisores financeiros. Um quadro legal de regulamentação 

das atividades das FinTechs deve ser considerado como urgente pelas 

autoridades e pelo setor. 

 

Em algumas partes do mundo, o quadro de regulamentação jurídico atual parece 

ser suficiente para o controlo da segurança do ecossistema financeiro das 

FinTechs. No entanto, noutras é urgente a emissão de nova legislação específica. 

 

De destacar que a própria tecnologia digital pode aumentar a eficiência do 

processo de regulamentação.  

 

Em resumo, o que devemos reter como informação essencial é que os 

reguladores têm um largo trabalho a efetuar e assumem um papel 

preponderante entre as FinTechs e a banca tradicional. Ainda devemos assumir 

como fundamental a importância da qualidade da regulamentação colocada em 

prática.  

 

Principais pontos a ter em conta sobre a regulamentação do setor: 

 

▪ Tipos de empresas financeiras  

▪ Liberdade de operação 

▪ Cibersegurança 
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