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Introdução 
 
Embora a pandemia da Covid-19 tenha trazido desafios e 
transtornos significativos para muitas empresas, para o setor de 
fintechs, também desencadeou um crescimento enorme à medida 
que os hábitos bancários e gastos do consumidor mudaram e as 
instituições tradicionais de serviços financeiros reconheceram o 
aumento da necessidade de digitalização. 
 
Com isso, o setor global de fintechs passou de resistência à força, 
atingindo um recorde de US$ 98 bilhões de investimentos1 no 
primeiro semestre de 2021, acima de US$ 87,1 bilhões no 2o 
semestre de 2020. Também houve um aumento nas fintechs 
sendo reconhecidas como “unicórnios”, com mais de 150 fintechs 
em todo o mundo2 agora atendendo a critérios de valorização de 
pelo menos US$ 1 bilhão. 
 
Nos EUA, a Robinhood, Stripe, and Chime tiveram grande sucesso 
em rivalizar com instituições financeiras mais tradicionais e 
estabelecidas, enquanto do outro lado do oceano na Europa, as 
fintechs como Revolut, Starling e Monzo se tornaram nomes 
conhecidos. De fato, de acordo com a EY3, 64% dos 
consumidores usaram uma ou mais plataformas de fintechs, 
destacando que esses players continuam a disputar pela primazia 
no cenário bancário. 
 
Muitas vezes, consideradas mais ágeis e inovadoras do que as 
instituições de serviços financeiros mais tradicionais, as fintechs 
estão entregando valor significativo para os consumidores e as 
empresas afins e reformularam a forma como alguns interagem 
com serviços financeiros.  
 
Entretanto, apesar do sucesso que muitas fintechs tiveram, essas 
empresas ainda tendem a enfrentar uma série de desafios, seja 
implementando a tecnologia certa, seja competindo por novos 
clientes ou dimensionando o negócio. 

Para entender os desafios em torno de obter a 
tecnologia 'certa', prioridades para o próximo ano, e 
as percepções sobre colaboração com instituições 
mais tradicionais, a InterSystems realizou uma 
pesquisa com mais de 500 tomadores de decisão de 
alto escalão em fintechs de 12 países globalmente, 
incluindo a América do Norte e do Sul, o Reino Unido 
e a América do Sul, Irlanda, Cingapura e Austrália. 
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Prioridades tecnológicas para um mundo pós-Covid 
 
Uma esmagadora cifra de 81% das fintechs pesquisadas relataram problemas 
com os dados como sendo o maior desafio técnico, com 41% lutando para 
alavancar os dados para usá-los em analítica, aprendizagem de máquinas 
(ML) e inteligência artificial (IA), e 40% são incapazes de se conectar a 
aplicações e os sistemas de dados ou legados dos clientes. 

No entanto, apesar desses desafios, a visão das fintechs está bastante 
voltada para o futuro e, com isso, estão estabelecendo prioridades 
tecnológicas claras para se adaptarem ao cenário em mudança. Para 
mais de um terço (34%) das fintechs, a maior prioridade tecnológica 
dos próximos 12 meses consiste em melhorar a segurança, que é um 
fator importante para os consumidores, empresas e bancos quando se 
trata de adotar novas soluções e serviços financeiros.  
 
Também no topo da lista de prioridades para o próximo ano estão 
atualizando a infraestrutura de TI (30%) e a experiência do cliente 
(27%), que, em alguns aspectos, andam de mãos dadas à medida que 
os consumidores esperam ofertas mais intuitivas, personalizadas e 
digitalizadas.  
 
Apenas um quarto (25%) das fintechs dizem que sua iniciativa 
principal é adicionar novas funcionalidades ou serviços, sugerindo que 
estão primariamente focadas em entregar o básico corretamente 
antes de explorar novos caminhos. 
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Com os dados, considerados em grande parte, como sendo 
a força vital de qualquer empresa, esses desafios poderiam 
ter implicações significativas para as fintechs, que vão 
desde impedir sua capacidade de fornecer os produtos e 
serviços que seus clientes precisam, até impactar sua 
capacidade de cumprir as regulamentações. 
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Faça do jeito certo 
 
Para conseguir o uso mais eficaz da adoção de novas 
tecnologias, as fintechs devem primeiro superar as questões 
com sua infraestrutura de TI existente, sobretudo à luz dos 
desafios de dados que estão sendo enfrentados. 

 
De forma animadora, quase todas as fintechs (91%) estão 
planejando investir em novas tecnologias nos próximos 12 
meses, algumas das quais os ajudarão a superar esses desafios 
atuais de dados e estão voltados para suas prioridades, como 
melhorar a segurança e experiência do cliente. Por exemplo, 
mais da metade (51%) esperam investir em nuvem, 48% 
planejam investir em gerenciamento de dados e 45% desejam 
implementar AI e ML. 

 
O investimento em tecnologia de data fabric também foi citado 
como um futuro investimento tecnológico por 42%. A 
implementação desta nova abordagem arquitetônica permitirá 
que as fintechs comecem a conectar seus silos de dados e 
obtenham uma visão coerente, precisa e em tempo real de seus 
ativos de dados corporativos. 

 
Além disso, o uso de uma data fabric permitirá que fintechs B2B 
vendam suas soluções para empresas de serviços financeiros 
empresariais para criar um gateway bidirecional dinâmico entre 
suas aplicações e aplicações de produção de clientes 
corporativos, sistemas legados e silos de dados. Essa 
abordagem ajudará essas fintechs a garantir que suas soluções 
possam ser rápidas e facilmente integradas nos ambientes 
existentes de seus clientes, que é particularmente benéfica para 
as fintechs que procuram colaborar com os bancos. 

 
Em última análise, o uso da tecnologia de data fabric  capacitará 
tanto as fintechs B2C e B2B para melhor atender a demanda dos 
clientes, aumentar a agilidade e melhorar a competitividade, que 
é o principal impulsionador da implementação de novas 
tecnologias para mais de metade (55%) dos entrevistados. 

 
No entanto, a implementação de novas tecnologias vem com 
suas dificuldades para muitas fintechs, com as principais 
barreiras reveladas como sendo a falta de flexibilidade em seu 
ambiente atual para integrar novas tecnologias (54%) e falta de 
expertise ou conhecimentos internos (51%). 

As fintechs devem olhar para soluções que abordarão esses 
desafios, enquanto continuam a alavancar sua infraestrutura 
existente. Essa abordagem permitirá que as aplicações legadas 
existentes, os dados e a tecnologia de gerenciamento de dados 
permaneçam em vigor, eliminando assim complexidades e a 
necessidade de retirar e substituir sua infraestrutura atual.  
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Fintechs e a Nuvem 
 
Olhando para os tipos de aplicações, é surpreendente que apenas 39% das 
fintechs oferecem um serviço gerenciado baseado em nuvem disponível em 
várias nuvens públicas, e 25% fornecem uma aplicação on-premise, 30% 
relataram que consideram o suporte em nuvem um desafio significativo, 
provavelmente devido à falta de expertise e conhecimentos internos, 
sobretudo no que diz respeito à segurança, gerenciamento de custos, 
localidade de dados e integração de vários serviços.  
 
 
Apenas 23% oferecem uma aplicação híbrida (nuvem + on-premise). Com a 
maioria das fintechs querendo colaborar com bancos tradicionais de alguma 
forma, essa abordagem híbrida, juntamente com o desacoplamento de serviços 
em contextos delimitados, contratos claros de end-points, padronização e 
design baseado em domínio, ajudará as fintechs a garantir que sua oferta seja 
mais atraente para bancos já estabelecidos.  
 
 
Muitas plataformas modernas de gerenciamento de dados agora têm a 
funcionalidade de serem usadas em ambientes SaaS/Multi-Cloud com a 
tecnologia incorporada em suas aplicações e soluções desde a sua base, 
tornando mais fácil para as fintechs usarem a tecnologia de gerenciamento de 
dados, ao mesmo tempo em que oferecem suporte a vários ambientes de 
implantação, incluindo híbrido e multi-cloud. 
 
 
Além disso, essa abordagem para a nuvem ajudará as fintechs a alcançar os 
principais impulsionadores de investimento em novas tecnologias, como 
melhorar a escalabilidade e confiabilidade (52%) e aumentar a agilidade (48%). 

Colaboração dentro do setor de serviços financeiros 
 
Olhando exatamente como as fintechs esperam trabalhar com bancos, mais 
de um terço (34%) pensam que devem arrendar suas aplicações para bancos 
usando um modelo SaaS. Se optarem por trabalhar com bancos ou não, 61% 
das fintechs esperam que sua empresa tenha um impacto positivo no setor 
financeiro, introduzindo a tecnologia no mercado que possa permitir novas 
ideias e oportunidades. Enquanto isso, metade (50%) acredita que os bancos 
podem obter valor dos relacionamentos, pois isso possibilitará que 
concentrem em suas áreas principais de especialização e diferenciação. 
 
 
Embora as fintechs tenham sido frequentemente associadas com o fato de 
desafiarem o status quo, há uma divisão igual em como as fintechs percebem 
o impacto que terão no mercado, com 50% esperando aumentar a 
concorrência e 50% dizendo que aumentarão a colaboração. 

As Fintechs poderão 
trabalhar com bancos 

para 

Melhorar a experiência e o 
engajamento do cliente 

Aumentar 
agilidade/velocidade 

para o mercado 

Conseguir análises 
avançadas de clientes 



 
Conclusão 
 
O investimento em fintechs está crescendo, assim como o número de 
fintechs existentes. Essas empresas, com suas soluções inovadoras, 
começaram a fornecer valor significativo para os negócios e consumidores 
que atendem. No entanto, como mostra a pesquisa, elas ainda têm muitos 
desafios técnicos substanciais a serem superados, incluindo questões com 
dados, suporte à nuvem e inflexibilidade em sua infraestrutura atual, que, se 
não forem resolvidos, podem impedir seu progresso. 

Adotar essa abordagem e utilizar a tecnologia de plataforma de dados da 
próxima geração permitirá que as fintechs se conectem à ampla gama de 
aplicações e sistemas de dados de seus clientes e alcance o tão 
necessário acesso bidirecional para dados em tempo real. 
 
Ao fazer isso, as fintechs podem garantir que sua oferta atenda às 
necessidades de seus clientes e também tirem proveito de oportunidades 
para colaborar com instituições financeiras tradicionais à medida que 
continuam sua jornada de digitalização. Também municiará as fintechs 
com os recursos para assumir uma variedade de novas iniciativas, desde a 
oferta de serviços mais personalizados sob medida para clientes 
individuais até simplificar os processos e melhorar a conformidade com as 
regulamentações. Ao fazer isso, as fintechs poderão continuar a 
aproveitar o impulso que ganharam durante a pandemia. Quer queiram 
revolucionar o mercado ou fortalecê-lo colaborando com as empresas 
estabelecidas, isso permitirá que as fintechs continuem a crescer sua base 
de clientes, expandam sua oferta e demonstrem para os clientes e bancos 
o valor de suas ofertas. 
 
Para mais informações visite: intersystems.com/fintech-research 

Estabelecida em 1978, a InterSystems é a fornecedora líder de tecnologia para 
iniciativas de dados críticos nos setores de saúde, finanças, manufatura e cadeia 
de suprimentos, incluindo aplicações de produção na maioria dos principais 
bancos globais. Suas plataformas de dados em nuvem resolvem problemas de 
interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes empresas em todo o 
mundo. A InterSystems está comprometida com a excelência por meio de seu 
premiado suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para clientes e parceiros 
em mais de 80 países. A InterSystems é uma empresa de capital fechado e 
sediada em Cambridge, Massachusetts, possui 25 escritórios em todo o mundo. 
Para mais informações, visite Intersystems.com/financial 
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Com seus recursos analíticos avançados, incluindo IA embutido 
e ML, plataformas de dados como o InterSystems IRIS, podem 
ajudar as fintechs a resolver seus problemas de gerenciamento 
de dados e integração e realizar as iniciativas de data fabric 
necessárias para conectar seus silos de dados e obter uma visão 
coerente, precisa, em tempo real de seus ativos de dados 
corporativos. Além disso, as fintechs terão o poder de criar 
aplicações inovadoras imbuídas de IA e ML que as instituições 
financeiras mais tradicionais lutam para fornecer, mesmo que 
não tenham acesso a cientistas de dados. 


