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RESUMO 

 

As fintechs – empresas de inovação aplicadas na solução de serviços financeiros – 

adotam um modelo de negócio inovador que compete com o modelo tradicional do 

mercado financeiro, e que são impulsionadas pela transformação digital que o setor está 

passando. Logo pesquisou-se nesse trabalho as inovações no mercado financeiro, 

observando-se que a tecnologia de ponta é uma estratégia para aprimorar a experiência 

final do cliente, além de que as fintechs utilizam desse conjunto de tecnologias e inovações 

advindas da transformação digital para ganharem cada vez mais mercado, e 

consequentemente impacta na inclusão financeira da população do Brasil, que na sua 

maioria das vezes ocorre através da oferta de produtos e serviços de crédito, pagamento e 

serviços digitais, portanto, observou-se também que a aplicação de tecnologias de ponta 

torna mais acessíveis bens e serviços financeiros essenciais para a população brasileira. 

Em vista disso, as fintechs podem ser consideradas como um agente intermediário de 

acesso para indivíduos e empresas ao mercado financeiro, de maneira facilitada, diferente 

de modelos tradicionais. 

Palavras-chave: Fintech; Transformação Digital; Inclusão Financeira; Mercado 

Financeiro. 
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ABSTRACT 

 

Fintechs – innovation companies applied in the financial services solution – adopt 

an innovative business model that competes with the traditional model of the financial 

market, and that are driven by the digital transformation that the sector is going through. 

in the financial market, noting that cutting-edge technology is a strategy to improve the 

final customer experience, in addition to the fact that fintechs use this set of technologies 

and innovations arising from digital transformation to gain more and more market, and 

consequently impact on the financial inclusion of the population of Brazil, which most 

often occurs through the offer of credit, payment and digital services products and services, 

therefore, it was also observed that the application of cutting-edge technologies makes 

essential financial goods and services more accessible. for the Brazilian population. In 

view of this, fintechs can be considered as an intermediary agent of access for individuals 

and companies to the financial market, in an easier way, unlike traditional models. 

Keywords: Fintech; Digital Transformation; Financial Inclusion; Financial market. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado financeiro brasileiro tem apresentado um crescimento contínuo, através de 

novas tecnologias e inovações, que gera inúmeras mudanças, inclusive na forma e 

estratégia que as instituições utilizam para competir dentro desse mercado, entretanto, 

ainda que o mercado financeiro brasileiro apresente números positivos, apresenta também, 

em contrapartida, números negativos, como é o caso de parte da população fora desse 

mesmo mercado, mais precisamente 16,3 milhões brasileiros os quais não tem acesso a 

bens e serviços financeiros essenciais, conforme o Instituto Locomotiva (2021), o que torna 

necessário investigar como fatores tecnológicos e estratégicos se relacionam e como 

impactam o mercado financeiro e a população. 

A crescente participação de fintechs no mercado financeiro fomenta discussões antes 

não contempladas referentes a inovação e como as tecnologias atuam dentro desse mercado 

tradicional e regulamentado. Esse mesmo mercado verifica uma expansão de novas 

empresas com alta capacidade tecnológica que recebem cada vez mais aportes e ganham 

cada vez mais participação de mercado, se destacando até internacionalmente. 

No mercado financeiro as fintechs e os canais digitais ganham ainda mais relevância 

quando se trata de investimentos, diversas plataformas e agentes apresentam propostas e 

inovações importantes que questionam a estrutura mercadológica anterior, em linha é 

observado também uma maior adesão dos investidores com essas instituições inovadoras, 

entretanto, é imprescindível analisar como a transformação digital está presente nesse 

processo e como esses mecanismos podem auxiliar na inclusão financeira do Brasil. 

Nesse contexto emergem diversas discussões, sendo que para esse trabalho a principal 

questão explorada é como as fintechs, através da transformação digital, incluem 

financeiramente a população brasileira e para tanto, serão analisadas as partes para um 

melhor entendimento de como atuam e como elas se relacionam. Haja visto que cada vez 

mais essas empresas conquistam clientes, explorar como esses clientes são absorvidos, as 

operações são processadas, os mecanismos adotados e até mesmo a estratégia de atuação 

no mercado torna-se um fator pertinente.  

Nesse sentido, a análise do relacionamento de fintechs, transformação digital e inclusão 

financeira torna-se relevante para o gerenciamento de investimento, tecnologias e 

posicionamento de mercado, assim como as decisões inerentes. Contudo, a fim de 
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especificar as analises, nesse estudo considerar-se-á informações desenvolvidas por 

diversos órgão renomados que se debruçaram em partes e prismas variados ao que tange o 

tema. Portanto, torna-se pertinente analisar se existe um vínculo entre novas tecnologias e 

inovações no mercado financeiro e a inclusão financeira da população brasileira ao longo 

do tempo. 

 

1.1 Definição de problema 

A problemática deste trabalho é definida por meio da questão a seguir: 

De que maneira as fintechs incluem a população brasileira financeiramente através 

das tecnologias da transformação digital? 

O mercado financeiro é considerado um mercado estratégico dentro da economia 

brasileira e para a população em geral, e nos últimos anos esse mercado tradicional vem 

sofrendo mudanças graças a inovações da transformação digital e a entrada de empresas 

com alta capacidade tecnológica, as fintechs. Entretanto, segundo o Instituto Locomotiva 

(2021), em janeiro de 2021, 10% dos brasileiros não tinham conta em banco, isso 

corresponde a 16,3 milhões brasileiros os quais não tem acesso a bens e serviços 

financeiros essenciais, ou seja, não participam desse mercado. É nesse contexto que se 

aplica analisar se existe alguma relação entre as fintechs, a transformação digital e a 

inclusão financeira, contribuindo com a análise do mercado a luz das inovações intensas 

dele nos últimos anos. 

A partir dessa problemática e da relevância do tema, emerge-se a seguinte pergunta de 

pesquisa deste estudo: 

As fintechs contribuem para a inclusão financeira através da transformação digital, 

seguindo os achados de Vargas e Santos (2020)? 

A premissa para essa pergunta de pesquisa é que as tecnologias e inovações que a 

transformação digital utiliza viabilizam e tornam mais acessível a entrada no mercado 

financeiro e o consumo de bens e serviços financeiro essencial para a população brasileira. 

Contudo, as empresas desse mercado que aplicam a tecnologia de ponta como diferencial 

estratégico dentro desse mercado, em sua maioria, são as fintechs, e soma-se a elas o ímpeto 

de dinamizar processos sem perder a qualidade deles. Diante desse contexto, considerando 
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que o surgimento das fintechs foi essencial para a transformação digital do mercado 

financeiro brasileiro, e consequentemente, para a ampliação da inclusão financeira da 

população brasileira, investir nesse relacionamento pode impactar ainda mais esse 

mercado.  

 

1.2 Objetivos  

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar de que maneira as fintechs 

incluem a população brasileira financeiramente através das tecnologias da transformação 

digital, com o benefício de aumentar o número de pessoas incluídas no sistema financeiro 

brasileiro. 

Os objetivos específicos dessa pesquisa são: 

• Verificar a atuação e a estrutura das fintechs dentro do mercado financeiro brasileiro; 

• Pesquisar de que forma a transformação digital impacta e é utilizada em fintechs; 

• Analisar a inclusão financeira brasileira por meio das fintechs. 

 

1.3 Justificativa 

O tema abordado nessa pesquisa torna-se cada vez mais relevante nos dias de hoje 

devido ao crescimento de pessoas atraídas pelas oportunidades dentro do mercado 

financeiro, o que, influencia na quantidade de pessoas que acabam entrando no sistema 

financeiro nacional, caracterizando a inclusão financeira, em contrapartida, observa-se 

uma parcela da população brasileira a qual se mantem distante desse sistema, ainda que as 

novas tecnologias da transformação digital tenha possibilitado um maior acesso, logo, 

estudar os motivos desse distanciamento dada as facilidades oferecidas cada vez mais nos 

últimos anos é essencial. 

Relacionar fintechs com a transformação digital é um aspecto relativamente novo, haja 

visto que as fintechs intensificaram suas atividades no país nos últimos anos, entretanto, 

como é desenvolvido esse relacionamento com pessoas não inclusas financeiramente ainda 

é algo recente de ser observado. 
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O debate desse tema traz à tona uma relação pouco explorada entre esses agentes, o 

que auxilia no entendimento de diversos estudos realizados acerca do tema, uma vez que, 

destrincha as partes, suas ligações e como elas interagem entre si e em conjunto. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão apresentadas as discussões literárias referentes a startups, fintechs e 

indicadores de mercado, incialmente abordados nesta seção, e seguida de uma seção 

dedicada a transformação digital e suas tecnologias, na qual investigará os pilares, 

conceitos e sua relação com a revolução 4.0 e fintechs. Há, em sequência, uma seção 

direcionada para a discussão de inclusão financeira, abordando estudos e informações 

governamentais utilizados nesse estudo, em conclusão, a última seção levantará a discussão 

da relação entre tecnologias e inclusão financeira. 

 

2.1 Startups 

As startups são empresas novas ou relativamente novas que em um curto espaço de 

tempo, através da tecnologia, exposição a riscos e busca de alto retorno, conseguem ganhar 

fatias significativas do mercado e investidores, ganhando destaque e oferendo bens e 

serviços diferenciados utilizando da inovação para serem mais competitivas. 

A tecnologia e a inovação são características marcantes das startups, nesse sentido, 

segundo Alves (2013, p. 10) “Startup é uma empresa iniciante com um modelo inovador, 

que atua em um cenário de incertezas e busca o maior lucro possível em um menor tempo 

possível. As startups atraem capital de risco, devido ao cenário de incertezas, a maioria 

possui base tecnológica inovadora vinculada à internet.”. O incessante cenário incerto 

permeia as startups, contudo esse cenário é aproveitado para buscar um retorno acima da 

média, essa é a visão dessas empresas. 

Na visão de Rodrigues (2016, p. 8) “Essas empresas nascem com o objetivo de crescer 

e dar alto retorno em pouco tempo atraindo o interesse de muitos investidores. Devido a 

seu potencial de inovação, de criação de riquezas, de empregos e de desenvolvimento 

social e econômico.”. O impacto das startups alcança diversos níveis, transcendendo o 

âmbito econômico e social, através de soluções novas para diversos problemas antigos, 

configurando a criação e inovação dentro do mercado. 
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2.2 Fintech 

Uma vez que as startups trazem consigo inovações nos mais diversos âmbitos, algumas 

delas também se propõe a inovar no mercado financeiro como um todo, para essas 

empresas, no entanto, pode-se utilizar outra denominação, essas startups financeiras 

podem ser denominadas como “Fintechs”. Segundo Mcauley (2014), o termo “Fintech” 

deriva do inglês “Financial technology”, sendo elas as startups financeiras, que utilizam a 

tecnologia para tornar os sistemas financeiros mais eficientes. Entretanto, segundo 

Magnuson (2018, p. 8), o setor é bastante mal definido, sendo o termo usado para se referir 

a qualquer tecnologia aplicada em finanças, o que implica na rejeição do termo por ser um 

termo novo para um conceito antigo, bancos, e os mesmo sempre utilizaram tecnologias, o 

que não se traduz em efeitos práticos na indústria. 

Ainda para Magnuson (2018, p. 8), ao contrário das gerações anteriores de tecnologia 

relacionada a finanças, que se concentrava nos serviços para empresas financeiras, as 

empresas de fintech se concentravam em serviços diretamente aos consumidores, o que 

muda as finanças de maneiras fundamentais. E ainda segundo o autor, “a inovação em 

fintech reduziu as barreiras de entrada, expandiu o acesso a serviços financeiros e desafiou 

os entendimentos tradicionais sobre como o financiamento funciona.” 

Entretanto, na definição de Thomas e Morse (2017, p. 2) fintech abrange empresas que 

utilizam novo software, tecnologia moderna e outras inovações que lhes permitem 

competir melhor no setor de serviços financeiros, muitas vezes ao lado e às vezes contra 

concorrentes como instituições financeiras tradicionais. Dentro disso, um dos principais 

objetivos das fintech, segundo os autores, é vender serviços financeiros e soluções 

semelhantes a clientes bancários tradicionais, competindo assim diretamente com os 

bancos. Os bancos tradicionais continuam a lutar para acompanhar as empresas fintech e 

sua velocidade de inovação, principalmente por causa de razões regulatórias e suas 

estruturas internas. 

Segundo Dapp (2014, p. 5) as fintechs estão usando meios digitais para forçar 

dinamicamente seu caminho no mercado de produtos e serviços financeiros facilmente 

padronizáveis a fim de conquistar clientes e ganhar participação no mercado. Conforme 

Dapp (2015, p. 4) Estamos em um estágio relativamente inicial na compreensão do 

potencial da digitalização e virtualização. 
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Um contraponto das definições observadas sobre fintechs é proposto por Nakashima 

(2018, p. 62) que define como “novas tecnologias que poderão ampliar o escopo das 

finanças e trazer à tona transformações revolucionárias no funcionamento das finanças”. 

A Distrito (2021) realizou um estudo sobre fintechs dentro do território nacional, dentre 

os temas abordados estão: Categorias de atuação, ano de fundação, número de funcionários 

e investimentos por categoria. 

 

Figura 1 - Categorias de atuação das fintechs 

 

Fonte: Distrito (2021) 

 

Na figura acima, identifica-se que a categoria que possui mais fintechs é a de “meios 

de pagamento”, representando 15% do total, contudo, vale destacar a categoria de “serviços 

digitais” que representa 8.3% do total de fintechs do mercado, dentro disso, se destaca 

também, o grande número de fintechs voltadas para “criptomoedas”, uma categoria 

globalmente nova, contudo com numerosas empresas, somando, no mercado brasileiro, 

7.5% do total. 
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Figura 2 - Ano de fundação das startups 

 

Fonte: Distrito (2021) 

 

Em relação ao ano de fundação das startups, observa-se que nos últimos 6 anos 

surgiram mais fintechs do que nos 14 anos anteriores, o que demonstra um mercado 

aquecido, no qual, inúmeros entrantes se posicionam dentro dele, além de caracterizar 

muitas fintechs relativamente jovens, em estados iniciais de maturação. 

Segundo Distrito (2021), “isso indica que o ecossistema ainda não se encontra saturado, 

ao contrário, há diversas oportunidades para a atuação e o desenvolvimento de novos 

players no país. Espera-se um crescimento ainda bastante significativo nesses números.” 
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Figura 3 - Número de funcionários das fintechs no Brasil 

 

Fonte: Distrito (2021) 

 

Como demonstrado na figura acima, destaca-se novamente as categorias de “meios de 

pagamento” e “serviços digitais”, sendo os que mais empregam dentro das categorias 

delimitadas. “O mercado financeiro como um todo não é um dos setores que mais emprega. 

Tal e qual, observamos que as fintechs não estão entre as startups com maior número de 

empregados” DISTRITO (2021). 
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Figura 4 - Investimentos por categoria 

 

Fonte: Distrito (2021) 

 

No que diz respeito a investimento por categoria, fica nítido, entre elas, a que mais se 

destaca e atrai investimentos, consequentemente, que mais se expande, é a categoria 

“serviços digitais” que recebe sozinha mais da metade de todo o investimento em fintechs. 

“O setor de Serviços Digitais é o que mais concentra funding. Essa distribuição se justifica 

pela presença dos neobancos como Nubank, Neon, entre outros, nessa categoria, sendo 

essas as fintechs que mais recebem investimento privado. 

 

2.3 Transformação digital 

As fintechs muitas vezes se beneficiam da transformação digital para terem um 

desempenho e uma performance cada vez maior frente aos grandes players de mercado, e 

segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 61), os avanços da internet e 

aperfeiçoamento tecnológico trouxeram mudanças de comportamento dos consumidores, 

tornando-se mais conscientes e exigentes, o que força as empresas a melhorarem.  
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Dentro disso, podemos elucidar o conceito de transformação digital de acordo com um 

e-book da empresa MJV technology & innovation (2018, p. 4), que define a transformação 

digital como a expressão que usamos para descrever que os negócios estão precisando se 

adaptar à Era digital. Entretanto, para Lemos (2019), a transformação digital não é somente 

a digitalização, é a mudança inteira na maneira de pensar da organização. 

De acordo com Paiva (2020) “A maneira como as coisas são feitas nunca mais foi a 

mesma, não há mais perda de tempo em tarefas manuais e rotineiras.”. Ainda segundo esse 

mesmo autor, a transformação digital, torna experiencias opcionais, gerando melhoras na 

qualidade de vida, gestão de tempo e relacionamentos, permitindo uma maior dedicação a 

outras atividades. 

Segundo os autores Magaldi e Neto (2018, p. 70) “Empresas legendárias sucumbem 

porque não compreendem a velocidade das transformações. Novas organizações têm 

catalisado cada vez mais os ares da mudança e assumem o papel de revolucionárias.” Por 

esse motivo, estar atento as transformações digitais e tecnologias se torna algo 

imprescindível. 

Entretanto, segundo a Caraffini et al. (2018 p. 2-3) a transformação digital está 

relacionada à adoção de processos e práticas de negócios para responder às tendências 

digitais. Convergindo com esse raciocínio, Kane (2017), complementa que é necessário se 

adaptar a maneira como os clientes, parceiros, funcionários e concorrentes usam as 

tecnologias digitais, para ajudar a organização a competir de forma efetiva. 

“As tecnologias digitais promovem a evolução dos negócios através de criação de 

novos modelos de negócios, otimização de operações e melhoria de experiencia do 

cliente.” (FITZGERALD, KRUSCHWITZ, BONNET & WELCH, 2013; HANELT, 

PICCININI, GREGORY, HILDEBRANDT & KOLBE, 2015). Em linha desse 

pensamento Sanchez & Zuntini (2018) elucidam que as tecnologias digitais se constituem 

em tecnologias móveis, mídias sociais, cloud computing, análise de big data, internet das 

coisas e inteligência artificial. 

 

2.4 Revolução 4.0 

Na visão de Mata et al (2018, p. 2), a quarta revolução intitulada “indústria 4.0” foi 

lançada pela primeira vez em 2011, na Alemanha, através da feira de Hannover, que teve 

como proposta a elaboração de uma nova tendência industrial baseada em tecnologia de 

ponta.  
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De acordo com o Relatório Anual e de Sustentabilidade 2016, da Siemens Ltda. 

Corporate Communications (2017), a Indústria 4.0 ou a Revolução 4.0 passa por ampliar 

a competitividade, reduzindo tempo de lançamento de produtos, flexibilizando a produção 

norteado a demanda exigente dos consumidos, assim também, aumentando a qualidade, 

produzindo maiores quantidades com menos recursos. Sendo essa combinação, apenas 

possível se utilizado instrumentos como: análise de dados, internet das coisas, computação 

em nuvem, combinadas às ferramentas já disponíveis no segmento industrial.  

Contribuindo e em linha com os demais autores, Martins (2016) estabelece que a 

revolução 4.0 visa a combinação de várias tendências tecnológicas, como a Inteligência 

Artificial, sensores sofisticados, o Cloud Computing ou a Internet of Things (IoT), que 

ligam o mundo virtual e o mundo físico, e transformam a compreensão de setor da indústria 

atualmente, impactando em maior flexibilidade e transparência, maior resposta às 

necessidades dos consumidores, sistemas físico-cibernético, economia de custo, 

consumidores informados e concorrência de diferentes setores. 

Nessa linha, o SEBRAE (2016) complementa que tornar a Indústria 4.0 uma realidade 

implicará a adoção gradual de um conjunto de tecnologias emergentes de TI e automação 

industrial, na formação de um sistema de produção físico-cibernético, com intensa 

digitalização de informações. Essa integração de máquinas, pessoas, sistemas e produtos 

através da comunicação direta estabelece os princípios do Internet das Coisas (IoT), 

potencializando a linha de produção e impactando a forma de produzir. 

Entretanto, todo esse progresso é estruturado em nove pilares da revolução 4.0, os quais 

norteiam, através de funcionalidade e ferramentas, exigências fundamentais para o pleno 

estabelecimento das fábricas. 
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Figura 5 - Os nove pilares da indústria 4.0. 

 

Fonte: Embalagem Marca (2017) 

 

Segundo o SEBRAE (2016), os pilares da indústria 4.0, e o correto emprego deles é 

imprescindível para o sucesso de um projeto de uma fábrica inteligente, eliminado barreiras 

e interligando informações, dispositivos e sistemas. 

O debate e a análise da revolução 4.0 no Brasil está cada vez mais intenso, verificando 

a aplicabilidade desses conceitos nas indústrias nacionais, em linha disso, a FIRJAN 

(2016), em publicação, indicou que a maioria das empresas no Brasil encontra-se distantes 

da indústria 4.0, estando a maioria delas situadas entra a entre a segunda e a terceira 

revoluções industriais, aonde utiliza-se e desenvolve-se principalmente linhas de 

montagem e a aplicação da automação. 

Segundo o instituto de Desenvolvimento da Ásia e Tecnologia da Propriedade 

(ADAPT), as transações digitais causaram grandes impactos nos departamentos 

financeiros e passaram a deter um comportamento transmissor de confiança com seus 

clientes. Nesse aspecto, principalmente em transações inúmeras em tempo real com alto 

poder tecnológico empregado, define as finanças 4.0, que se estruturam, segundo 

pesquisadores no Fórum Econômico Mundial, em três fatores determinantes sendo eles: 

1. Velocidade: Se refere a ampla conexão e rápida transformação pela qual o mundo como 

um todo passa; 

2. Alcance: Diz respeito a intensos avanços tecnológicos interligados em todos os âmbitos 

a ponto de redefinir premissas do ser humano; 
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3. Impacto em Sistemas Interconectados: Trata-se da transformação de todos os sistemas 

sociais através da sofisticação e interconexão entre eles. 

 

Sacomano (2018) define que a priorização da eficiência e redução de custos, sem 

prejudicar a qualidade dos serviços, tudo disponível digitalmente, online, através de um 

processo eletrônico, garantindo, a distância, melhores resultados aos clientes, demonstra a 

revolução no sistema operacional bancário. “O desenvolvimento de novas tecnologias e o 

aumento da capacidade e da velocidade de transmissão de dados, aliados ao interesse da 

sociedade em incorporar as facilidades e a comodidade do uso dos meios eletrônicos no 

seu dia a dia.” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016, p. 66). 

Ainda segundo o Banco Central do Brasil (2016), esses fenômenos tecnológicos 

mudam a atuação das instituições financeiras em serviços e produtos para a população, o 

que exige dele vigilância as inovações pois elas podem ter consequências sobre a solidez 

do sistema financeiro nacional, observando a regulamentação e a infraestrutura do 

mercado. 

Nesse mesmo relatório, o Banco Central do Brasil, trata das fintechs e suas intensas 

transformações e aplicações tecnológicas em serviços financeiros, com adaptações 

soluções e provisões direcionadas aos serviços oferecidos aos clientes. Em linha disso, a 

Fintechlab (2016) define que esse alinhamento tecnológico sobre os serviços financeiros 

traz inovações para pessoas e empresas, e benefícios inúmeros como a eficiência dos 

processos, redução de falhas, aumento de velocidade e volume de transações, além da 

redução de custos. 

Ampliando a discussão de finanças 4.0, da transformação digital e seus impactos na 

inclusão financeira, temos, segundo Santana (2019, p. 11) que “as fintechs com seu modelo 

digital e acesso simples, vincula-se ao baixo custo das operações, promovendo a inclusão 

em massa de clientes, antes esquecidos pelos bancos tradicionais, alinhados aos novos 

hábitos de consumo online via mobile”. 

 

2.5 Inclusão financeira 

A inclusão financeira é definida pelo Banco Central do Brasil (2011) como “o processo 

de efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às suas 

necessidades, contribuindo para sua qualidade de vida.”  
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E em linha, Sarma (2008) complementa que a inclusão financeira passa pela utilização 

de serviços e produtos do sistema financeiro formal para uma grande parte da população e 

empresas em determinado território, atendendo necessidades reais da demanda. 

Outros autores, como Gonçalves (2015, p.12) concordam com essa definição de 

inclusão financeira, destacando os pilares de “um processo que assegure a facilidade e a 

disponibilidade de acesso, assim como o uso do sistema financeiro formal para toda a 

população de um determinado lugar.” 

O Banco Central do Brasil (2018) estende a definição de inclusão financeira como 

sendo o “estado em que todos os adultos têm acesso efetivo aos seguintes serviços 

financeiros providos por instituições formais crédito, poupança (entendida em termos 

amplos, incluindo contas transacionais pagamentos, seguros, previdência e investimentos.” 

Anteriormente a inclusão financeira possuía três dimensões estabelecidas pelo Banco 

Central do Brasil (2011), sendo elas: acesso, uso e qualidade dos serviços financeiros, que 

era utilizadas para compor Índice de Inclusão Financeira (IIF), utilizado até então para 

acompanhar o andamento e evolução da inclusão financeira no Brasil 

 Atualmente, entretanto, o Banco Central do Brasil (2018) trata a inclusão financeira 

através do Relatório de Cidadania Financeira, sendo a inclusão financeira um dos quatro 

pilares da cidadania financeira, que por sua vez também é composta da educação 

financeira, proteção ao consumidor de serviços financeiros e participação. 

Tendo em vista essa alteração, as dimensões da inclusão financeira também foram 

redefinidas pelo Banco Central do Brasil (2018), sendo, ainda conforme o autor, as 

seguintes dimensões e definições: 

Suitability: Opções de serviços adequadas às capacidades e aos interesses dos mais 

diversos perfis; 

Proporcionalidade: Custos, remuneração, exigências de documentação e de garantia 

proporcionais aos riscos e à complexidade do serviço; 

Entrega conveniente: Opções de canais de acesso, inclusive digitais, disponíveis e 

convenientes aos mais diversos perfis; 

Equidade: Tratamento digno e equânime para todo cidadão, sem preconceito de 

origem, raça, gênero, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. 

 

A redefinição das dimensões implica também na redefinição do indicador o qual 

acompanhava elas, nesse caso, a inclusão financeira que antes era mensurada através do 
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Índice de Inclusão Financeira (IIF), transformou-se em um dos indicadores que compõe o 

Índice de Cidadania Financeira (ICF).  

“O ICF utiliza treze indicadores, agregados em duas dimensões, sendo nove 

indicadores considerados para o Índice de Inclusão Financeira (IIF) e quatro para o Índice 

de Educação Financeira (IEF)” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018). 

 

2.5.1 Tecnologia e inclusão financeira 

Segundo o relatório de tendencias da Zoop de 2021, a tecnologia contribui para a 

inclusão financeira, haja visto que “a adesão aos serviços financeiros digitais tenha 

aumentado nos últimos tempos” (ZOOP et al., 2021, p. 27), que ainda complementa que a 

tecnologia é uma ferramenta que pode promover essa inclusão viabilizando a criação de 

“serviços bancários para atender a população de menor renda de forma justa, simples e 

transparente” (ZOOP et al., 2021, p. 27). 

Conforme o Distrito Fintech Mining Report (2021), as fintechs estão “levando a 

inclusão financeira em uma abrangência e escala verdadeiramente nacionais”, e 

adicionalmente complementa, “O Brasil tem uma penetração bastante grande de 

smartphones, adicionando a capacidade de conectividade que ano a ano, vem aumentando, 

a inclusão financeira deverá aumentar” (DISTRITO et al., 2021). 

Segundo Vargas e Santos (2020) “inclusão digital e desenvolvimento tecnológico 

andam lado a lado com a inclusão financeira”, dessa forma, os autores também identificam 

que o Brasil, devido a essa relação, precisa investir em plataformas digitais, para ampliar 

a inclusão financeira. 

Conforme Winn (2015, p. 5), o sistema bancário brasileiro permitiu impulsionar as 

inovações tecnológicas no setor bancário que oportunizou estratégias de inclusão 

financeira, e não a telefonia móvel. 

“A inclusão financeira é porta de entrada ao desenvolvimento de outros ramos da 

economia, o que se percebe de forma específica com o aperfeiçoamento tecnológico e com 

as transações em rede.” (VARGAS; SANTOS, 2020). 

A relação de causa entre as finanças digitais por meio de celulares, acarretando uma 

expansão dos serviços bancários e por consequência uma maior inclusão financeira é 

apontada por Ozili (2018). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Nessa seção serão abordados os aspectos metodológicos aplicados neste estudo para 

alcançar os resultados apoiado nos objetivos propostos. O que se refere a fundamentação 

teórica foram utilizados estudos retirados da plataforma Google Scholar e da plataforma 

ProQuest® proporcionada pela biblioteca virtual da Universidade Federal de São Paulo. 

Além disso, as informações financeiras e dados de mercado foram retiradas do site do 

Banco Central do Brasil e da plataforma Distrito, além de outras plataformas e revistas 

digitais com estudos direcionados a fintechs. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

Os tópicos de classificação da pesquisa em relação ao método, tipo de dados, propósito 

da pesquisa e a população de análise, serão apresentados a seguir. 

 

3.1.1 Método 

Esse estudo se configura como qualitativo pois, trata de uma relação dinâmica entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números como 

a exposição de determinada população ou fenômeno, sendo descrito que foi estudado 

segundo (Moresi, 2003), realizando assim uma investigação e aprofundamento no tema. 

Essa investigação ocorreu em sites das organizações governamentais e plataformas de 

análises de mercados e tendências, em especial em relatórios direcionados as tecnologias 

utilizadas, dados financeiros, marketshare, investimentos e volumes de mercado. Dentro 

disso, o estudo também se classifica com explanatório pois examina o assunto com pouco 

ou nenhum conhecimento existente, visando familiarização com tema. Além de investigar 

uma relação pouco explorada de fintechs e inclusão financeira. 

 

3.1.2 Tipos de dados 

Os dados para as análises foram coletados em plataformas de análise de mercado e sites 

de organizações governamentais, caracterizando-se como dados secundários, com base em 

relatórios e indicadores. 

Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados os mais diversos tipos podem 

ser citados, como documental e experimental, contudo, o bibliográfico é o mais relevante 

para o presente trabalho. Dentro disso, Zanella (2011) define que a principal vantagem das 
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pesquisas bibliográficas é a possibilidade de explorar de forma mais ampla do que 

pesquisar diretamente.  

 

3.1.3 Propósito 

A pesquisa identifica-se como explanatória, haja visto que visa analisar um tópico 

pouco explorado na literatura, sendo assim, a relação entre fintechs e inclusão financeira, 

e elucidar como discorre essa interação, caracterizando também como explicativa. 

 

3.2 População de análise 

No presente estudo a população é definida como pessoas incluídas financeiramente 

através de fintechs por meio da transformação digital no Brasil, ou seja, pessoas que 

tiveram acesso ao mercado financeiro graças as fintechs e as tecnologias aplicadas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nessa seção serão discutidos os resultados alcançados visando os objetivos 

estabelecidos, dividindo-se em: Inovações no mercado financeiro; Transformação digital 

e fintechs, Inclusão financeira e fintechs. 

 

4.1 Inovações no mercado financeiro 

Inicialmente, levantou-se as informações referentes as inovações que estão causando 

transformações no mercado financeiro, tanto para o dia a dia das pessoas comuns, quanto 

para o mercado como um todo, visando compreender a dimensão dessas transformações, 

para isso, buscou-se relatórios de mercado que demonstrassem ao longo dos anos essas 

mudanças e como elas se desenvolvem. Conforme apontado na seção de fundamentação 

teórica, mais especificamente no tópico sobre fintechs, 59,1% desse novo ecossistema 

foram fundados entre 2016 e 2021, dados segundo Distrito (2021). Ainda nesse mesmo 

relatório, observa-se que as fintechs de meios de pagamento são as mais numerosas no 

mercado financeiro, representando 15% do total, contudo, a categoria que mais recebe 

investimentos é a categoria de fintechs de serviços digitais, representando 51,28% do total 

de investimentos, destacando-se como o segmento que mais cresce no mercado. 
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Diante desse contexto, nas figuras 6 e 7 é possível observar a expansão das fintechs ao 

longo dos anos, em específico no período já apontado anteriormente pela Distrito (2021) e 

confirmada pela Idwall (2021), tanto na quantidade de novas empresas, quanto na 

quantidade de investimentos nesse setor em especifico. Conforme os dados da Idwall 

(2021), apresenta-se o número de startups ano a ano, número de startups acumulado e 

investimento em dólares, ao longo dos anos. 

 

Figura 6 - Ano de fundação das fintechs 

 

Fonte: Idwall (2021) 

 

Figura 7 - Investimento em fintechs no Brasil (em dólares) 

 

Fonte: Idwall (2021) 
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Atendendo aos objetivos de verificar a atuação e a estrutura das fintechs dentro do 

mercado brasileiro, observa-se que no que diz respeito a atuação, segundo o Distrito, as 

fintechs podem ser divididas em 14 (quatorze) categorias no mercado financeiro, sendo 

elas: BackOffice, Cambio, Cartões, Crédito, Criptomoedas, Crowdfunding, Dívidas, 

Fidelização, Finanças pessoais, Investimentos, Meios de pagamentos, Riscos e 

compliance, Serviços digitais e Tecnologia. 

Ademais, quando se refere a estrutura de fintechs, é possível analisar que, com um todo, 

o foco da estratégia está em atender o cliente com o máximo de qualidade apoiado em 

tecnologias de ponta e inovadora, o que diferencia as startups das fintechs, é o mercado de 

atuação, fintechs focam no mercado financeiro, conforme abordado no tópico de 

fundamentação teórica. Com isso, observa-se que, como na sua própria definição, a 

estrutura dessas empresas, está em estratégias de inovação, tecnologia de ponta e agilidade 

ao ofertar produtos e serviços, focando na experiencia final do cliente. 

 

4.2 Transformação digital e fintechs 

Atendendo ao objetivo de pesquisar de que forma a transformação digital impacta e é 

utilizada em fintechs, desse trabalho, nessa seção serão analisados os fatores gerais que 

constituem a relação entre fintechs e transformação digital. 

O crescente número de novas empresas no ramo, somada ao crescente investimento 

nesse mercado é explicada pelas transformações que essas instituições trazem com elas, as 

fintechs solucionam problemas aplicando inovações dentro de um mercado tradicional, o 

que provoca uma ruptura, uma revolução dentro do mercado, com soluções mais dinâmicas 

e menos burocráticas, o que força o mercado e os órgãos reguladores a acompanhar essas 

transformações, verifica-se nas figuras 8 e 9, a transformação digital, com o 

desenvolvimento de inovações como o Pix (meio de pagamento eletrônico instantâneo) e 

o Open Banking (compartilhamento de dados bancários pessoais), ambos desenvolvidos 

pelo Banco Central do Brasil em parceria com os bancos em 2020 nesse caso, a expansão 

dos bancos digitais, as tecnologias adotadas e tecnologias que as fintechs almejam adotar. 

Conforme os dados da ABFINTECHS (2020), apresenta-se a porcentagem dos cinco 

principais segmento de atuação das fintechs, as áreas de expansão, tecnologias dominadas 

e as tecnologias que as fintechs almejam dominar. 
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Figura 8 - Segmentos de atuação e áreas de expansão 

 

Fonte: ABFINTECHS (2020) 

 

Figura 9 - Tecnologias das fintechs 

 

Fonte: ABFINTECHS (2020) 



Ministério da Educação  

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 

31  

 

As inovações no mercado financeiro, portanto, estão cada vez mais intensas e até por 

isso, inovações advindas do Banco Central do Brasil tornam-se crucias para dinamizar o 

mercado financeiro, por esse motivo, o desenvolvimento do Pix e do Open Banking 

solucionam problemas antigos desse mercado tradicionais, beneficiando o mercado com 

um todo, além de trazer retornos para as empresas e mais inovações ao mercado financeiro. 

Conforme os dados da ABFINTECHS (2020), apresenta-se a porcentagem de soluções 

desenvolvidas pelas empresas para Pix e Open Banking e o tempo esperado para o retorno 

dessas soluções, por porcentagem das empresas. 

 

Figura 10 - Open banking e Pix 

 

Fonte: ABFINTECHS (2020) 
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Diante desse cenário, percebe-se que a transformação digital, através de um amplo 

conjunto de tecnologias e inovações, impacta o mercado financeiro de forma sistêmica, 

uma vez que, revoluciona a forma como se relaciona e organiza o mercado inteiro, um 

exemplo já citado, é o Pix, que revoluciona os meios de pagamento, portanto, baseado 

nesse impacto sistêmico, verifica-se um impacto em instituições e pessoas. 

Constatado o impacto da transformação digital, as fintechs, por sua vez, usufruem desse 

conjunto de tecnologias e inovações advindas da transformação digital para ganharem cada 

vez mais espaço no mercado, atingindo problemas do mercado financeiro não solucionados 

até então, garantindo assim, uma vantagem competitiva e agregação de valor nos seus 

produtos e serviços, consequentemente, atraindo cada vez mais investimentos e se 

estabelecendo cada vez mais no mercado. 

 

4.3 Inclusão financeira e fintechs 

Atendendo ao último objetivo desse trabalho de analisar a inclusão financeira brasileira 

por meio das fintechs, nessa seção serão analisados os fatores gerais que constituem a 

relação entre fintechs e a inclusão financeira. 

As fintechs alteraram a dinâmica do mercado financeiro, a evolução dessas instituições 

tem papel fundamental na inclusão financeira do Brasil, pois abrem oportunidade para uma 

parte da população que não tinha acesso ao mercado financeiro, através da prestação de 

serviços financeiros e de pagamentos, nesse âmbito, as categorias de fintechs que se 

destacam são as de serviços digitais e as de credito. Segundo o Banco Central do Brasil 

(2021), no relatório de cidadania financeira, “As fintechs de crédito podem ser 

instrumentos importantes na execução de políticas de inclusão financeira, aumentando a 

eficiência e a concorrência no mercado de crédito.” 

No ano de 2020, ainda segundo o relatório supracitado, haviam 190 fintechs atuando 

como IP (instituição de pagamento) no mercado brasileiro, nesse aspecto observa-se que 

essa categoria de fintechs é muitas vezes porta de entrada para todo um ecossistema, o qual 

demonstra tecnologias de ponta o que facilita o acesso, portanto, outras categorias de 

fintechs também acabam se beneficiando dessa inclusão, como é o caso da categoria de 

serviços digitais. Conforme dados do Banco Central do Brasil apresenta-se a porcentagem 

de domicílios com acesso à internet, por classe, uso de celular para realizar pagamentos, 

por salário mínimo, transações do Pix e relacionamento bancário.  
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O acesso as tecnologias e a constante inovação contribuem para a inclusão financeira 

da população brasileiro, e as fintechs tornam-se opções viáveis e acessíveis para absorver 

a inclusão financeira dessa população, conforme verifica-se na figura 11, a população 

menos assistida vem cada vez mais tendo acesso à internet, fator esse, essencial para a 

inclusão financeira através de fintechs. Segundo a figura 12, observa-se que apesar do 

crescente acesso à internet, a realização de pagamentos diminui quanto menor a renda, o 

que indica uma população que ainda precisa ser incluída financeiramente, entretanto que 

também pode ser atraída com a popularização das transações em Pix, que de acordo com a 

figura 13, nos primeiros cinco meses de existência, registrou um pouco mais de um bilhão 

de transações, número esse, que tende apenas a aumentar, devido aos benefícios desse tipo 

de transação, e consequentemente inclui cada vez mais pessoas financeiramente. 

Segundo o Banco Central do Brasil (2018), “Em dezembro de 2017, aproximadamente 

140 milhões de adultos estavam bancarizados (87% da população), contra 60,8%, em 

2005.” O que demonstra a tendência contínua de crescimento, e ainda segundo o autor 

“Esses números mostram que houve forte evolução da inclusão financeira no Brasil, 

medida pelo indicador de posse de contas.”. Portanto, observa-se esta crescente ampliação 

do percentual de adultos com relacionamentos com instituições financeiras, e 

consequentemente, da inclusão financeira, na figura 14, para o período de 2005 a 2017.  
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Figura 11 - Porcentagem de domicílios com acesso à internet, por classe 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2021) 

 

Figura 12 - Uso de celular para realizar pagamentos, por salário mínimo 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2021) 
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Figura 13 - Transações do Pix 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2021) 

 

Figura 14 - Relacionamento bancário 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2018) 
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Diante desse cenário apresentado, percebe-se que as fintechs incluem a população 

brasileira financeiramente, na sua grande maioria das vezes, através da oferta de produtos 

e serviços de crédito e de pagamentos, entretanto, a disponibilização de serviços digitais 

como um todo também auxilia no acesso da população ao mercado financeiro em sua 

completude, e os benefícios de tecnologias como o Pix tornam a participação no sistema 

financeiro nacional cada vez mais atrativa. Verifica-se então que o aumento do número de 

participantes no sistema financeiro nacional vem crescendo nos últimos anos, assim como, 

avanços tecnológicos que facilitam a inclusão desses participantes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo principal analisar de que maneira as fintechs incluem a 

população brasileira financeiramente através das tecnologias da transformação digital. 

Dentre os objetivos específicos, destaca-se analisar a inclusão financeira brasileira por 

meio das fintechs, considerando a realidade das empresas do mercado financeiro, bem 

como as inovações de mercado e tecnologias aplicadas. 

Inicialmente, foram avaliadas as inovações apresentadas no mercado financeiro nos 

últimos anos, e o surgimentos de novas empresas que alcançaram números expressivos de 

faturamento e participação de mercado, destacando-se em um mercado extremamente 

tradicional, através de modelos de negócios focados em utilizar tecnologias de ponta, 

caracterizando as startups financeiras. O crescimento desses novos entrantes de mercado 

começa em 2014, e no ano seguinte e já registra o patamar de mais de 100 empresas por 

ano, quantidade essa que é registrada pelos cinco anos seguintes, desacelerando apenas em 

2020. Isso indica uma oportunidade que, embora registre uma desaceleração, o mercado 

está longe de estar saturado, haja visto os valores em investimentos destinados a essas 

empresas e diversos novos projetos existentes, como por exemplo, o seguimento de 

criptoativos. Dentro desse âmbito, verifica-se a atuação e a estrutura das startups e fintechs 

no mercado brasileiro. 

No que diz respeito as tecnologias aplicadas, podemos destacar a computação em 

nuvem e a big data/data analytics como as tecnologias, dentro dos pilares da revolução 

4.0, mais utilizadas pelas fintechs, além é claro, de outras tecnologias também ligadas a 

transformação digital desse mercado, como o mobile bankig, o open banking e o Pix. Essas 

tecnologias combinadas oferecem para as fintechs uma vantagem competitiva dentro do 

mercado financeiro, portanto, conclui-se as fintechs utilizam modelos de negócios que 
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extraem ao máximo os benefícios da transformação digital, aplicando as suas mais diversas 

tecnologias, o que possibilita a elas ganharem mercado, crescerem dentro dele e se 

estruturarem, haja visto que traz uma vantagem competitiva. Destaca-se ainda, tecnologias 

como aprendizagem de máquina e inteligência artificial, como tecnologias as quais as 

fintechs almejam utilizar com mais domínio, ou seja, caracteriza-se uma oportunidade de 

mercado por meio dessas inovações. 

Quando analisado a inclusão financeira, observa-se que as fintechs viabilizam e 

facilitam o acesso a uma vasta gama de produtos e serviços essenciais para a população em 

geral, o que resulta na inclusão da população ao sistema financeiro nacional, verifica-se 

também que à medida que inovações e novas soluções emergem mais incluída 

financeiramente a população torna-se. Essa relação direta tem como agente transformador 

as fintechs, as quais se posicionam de maneira mais arrojada dentro de um mercado 

tradicional, e com isso, desenvolve-se um ecossistema mais acessível, dessa forma, 

percebe-se o crescimento do número de pessoas que iniciam o seus relacionamentos no 

mercado financeiro através de fintechs de créditos e meios de pagamento, e que ampliam 

a sua participação dentro desse mesmo mercado através de fintechs de serviços digitais, 

demonstrando como esse ecossistema torna-se cada vez mais forte e robusto, e a relação 

de fintechs e inclusão financeira mais refinada. 

Assim sendo, verificou-se que as fintechs através da oferta de produtos e serviços de 

credito e de pagamento, incluem, na maioria das vezes, a população brasileira 

financeiramente, contudo, o acesso aos serviços digitais como um todo também contribui 

para o devido acesso da população ao sistema financeiro nacional, e os benefícios das 

diversas tecnologias e inovações tornam o mercado financeiro brasileiro ainda mais 

interessante, em linha, percebe-se um aumento crescente de participantes nesse mercado. 

Quanto ao impacto da transformação digital na inclusão financeira, observa-se que a 

aplicação de tecnologias de ponta torna mais acessíveis bens e serviços financeiros 

essenciais para a população brasileira, ampliando o número de participantes do sistema 

financeiro nacional, e dentro disso, destaca-se a participação das fintechs, haja visto que 

por estratégia competitiva, utilizam tecnologias de ponta a fim de atrair mais investimentos 

e ganhar mais participação de mercado. Isso responde a seguinte pergunta de pesquisa deste 

estudo: As fintechs contribuem para a inclusão financeira através da transformação digital, 

seguindo os achados de Vargas e Santos (2020)? Além disso, os achados deste estudo 

complementam com a tese dos autores (Azolini, 2019., Vargas e Santos, 2020., Filho, 
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2019.) os quais constataram a influência positiva da aplicação da transformação digital das 

fintechs nos resultados de inclusão financeira. 

 

Referente as contribuições deste trabalho, estas dividem-se conforme a seguir:  

(a) Contribuições acadêmicas: este trabalho visa contribuir para a literatura quanto à 

originalidade da análise da relação entre fintechs e seus impactos na inclusão 

financeira através da transformação digital. Essa análise permite a extensão e 

familiaridade com a interrelação desses temas, da mesma forma que amplia o 

entendimento sobre as tecnologias da transformação digital e como elas 

influenciam o desempenho das fintechs. Adicionalmente, por último, espera-se 

auxiliar com a fundamentação de análises e perspectivas sobre a viabilidade e 

expansão da inclusão financeira. 

(b) Contribuições de Mercado: este trabalho contribui para gestores de fintechs, 

desenvolvedores em geral, gestores de políticas públicas e outras partes 

interessadas, como uma explanação do impacto das partes interrelacionadas nesse 

estudo, e como elas interagem. A utilização desse estudo pode auxiliar na tomada 

de decisão dentro de inovações e inclusão no mercado financeiro, nos tópicos 

analisados, considerando análises complementarem em conjunto, haja visto que as 

análises apresentadas neste estudo não devem ser consideradas separadamente. 

 

Referente as limitações encontradas na elaboração deste trabalho, é possível mencionar 

a dificuldade em encontrar livros e artigos científicos tratando especificamente de fintechs, 

sobretudo, com dados relevantes para esta pesquisa, sendo necessário expandir a busca por 

estes dados em sites, relatórios digitais e revistas eletrônicas, que embora possuam acesso 

facilitado, podem não ser tão assertivas e imparciais quanto livros e artigos científicos. 

Sendo assim, para os trabalhos futuros, com a finalidade de ampliar a compreensão dos 

impactos sociais das fintechs, sugere-se abranger mais campos sociais ligadas e elas e suas 

tecnologias. Outra possibilidade, seria analisar as categóricas das fintechs profundamente, 

visando expandir o entendimento sobre elas, esclarecendo os fatores que as tangem, e 

enriquecendo ainda mais a discussão a respeito desse ecossistema. Além disso, examinar 

como a transformação digital se relaciona com finanças 4.0 é uma vertente a ser explorada. 

Uma última linha de estudo que pode ser explorada, está relacionada a alfabetização 
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financeira e questões comportamentais, principalmente interligadas as finanças pessoais, 

podendo estender o tema de inclusão financeira em conjunto da inclusão tecnológica.  
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2. Identificação do documento 

Nome do Orientador: Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 

Data da Defesa: 16/02/2022 

Título do Documento: Trabalho de conclusão de curso 

 

3. Declaração para disponibilização online do documento 

Autorizo a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP a disponibilizar gratuitamente, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, o documento supracitado, de minha autoria, no Catálogo On-

line da Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da UNIFESP (CRBU) assim como no Repositório 

Institucional UNIFESP para fins de leitura e/ou impressão pela Internet.  

X Documento na íntegra imediatamente após o depósito no RIUnifesp. 

  

 Documento na íntegra a partir de 1(um) ano após a data do depósito no RIUnifesp.  

 Poderá ser prorrogado por mais 2 (dois) anos desde que solicitado pelo responsável 

pelo depósito, com a devida justificativa 

 

 

SÃO PAULO, VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE DOIS 
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_______________________________________________ 

João Igor de Goes Brasileiro 

Assinatura do(a) autor(a) ou seu (sua) representante legal 

 

_______________________________________________ 

Bolivar Godinho de Oliveira Filho  

Assinatura do(a) orientador(a) 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTENTICIDADE DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 
À 

Comissão do TCC do curso de Administração 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, JOÃO IGOR DE GOES BRASILEIRO, discente  regularmente matriculado nesta 

Universidade, campus OSASCO, ADMINISTRAÇÃO, sob o RA 123199  sirvome da 

presente  para  DECLARAR,    para  todos  os  fins  e  efeitos  de  direito,  que  o  Trabalho  de 

Conclusão de Curso intitulado FINTECHS: OS IMPACTOS DA TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL NA INCLUSÃO FINANCEIRA DO BRASIL, sob orientação do(a) Prof. (a) 

BOLIVAR GODINHO DE OLIVEIRA FILHO foi elaborado respeitando os princípios 

da moral e da ética e não violou qualquer direito de propriedade intelectual sob pena de 

responder civil, criminal, ética e profissionalmente por meus atos. 

 

 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

JOÃO IGOR DE GOES BRASILEIRO 

  
 

 
 

 


