
FinTech

O que é FinTech? Uma empresa FinTech é qualquer uma que fornece serviços financeiros, software 
ou tecnologia para pessoas, empresas, governos ou instituições financeiras. Se você está interessado 
em saber mais sobre FinTech, pode conhecer algumas definições básicas, entender os benefícios de 
trabalhar com um provedor FinTech e ter uma noção das tecnologias essenciais.
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DEFINIÇÕES FINTECH ESSENCIAIS
As seguintes definições são geralmente associadas às tecnologias utilizadas pelas empresas FinTech 
envolvidas na modernização de instituições financeiras e de seguros:

• Desenvolvimento Agile: Um processo de desenvolvimento rápido e iterativo baseado em 
casos de uso e definições mínimas de produto viável coordenadas por meio de um pro-
cesso scrum diário e com colaboração atenta das equipes de vários departamentos.

• Interface para Programação de Aplicações (API): Um conjunto de funções, procedimen-
tos e outras ferramentas reutilizáveis encapsuladas em um tipo de atalho de desenvolvi-
mento que permite ao codificador chamar um código nativo sem conhecê-lo. Sempre que 
fazemos uma compra na Amazon, estamos usando uma interface orientada por uma API. 
A API é uma compilação vaga do código chamado em sequência para registrar o que você 
queira para determinado preço na hora, na data e no local determinados.
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• Inteligência Artificial (IA): Máquinas programadas para pensar como seres humanos, 
chegar a conclusões e agir de modo independente de acordo com essas conclusões.

• Criptomoeda: Um tipo de transação financeira da internet que usa ativos digitais alta-
mente criptografados, em geral por meio de tecnologias blockchain.

• Transformação digital: Usar novas tecnologias para modificar os dados armazenados de 
modos tradicionais com objetivo de torná-los mais significativos, facilmente consumidos, 
consistentes e transparentes em setores inteiros de uma organização. Chatbots que res-
pondem a perguntas de suporte são exemplos do uso transformador de antigos dados.

• Livro contábil distribuído: Dados compartilhados que existem sem propriedade, controle 
ou centralização, mas requerem consenso em torno de sua validação, replicação e sincro-
nização em diversos nós. Por exemplo, as transações Bitcoin são registradas em um livro 
contábil distribuído.

• Aprendizado de Máquina (AM): Um subconjunto de inteligência artificial; permite que 
sistemas identifiquem automaticamente padrões e aprendam os resultados esperados a 
partir de conclusões históricas e mudem o sistema para melhorar esses futuros resulta-
dos. Quando o Yelp oferece para encontrar uma nova sugestão de restaurante ou a Netflix 
sugere um filme de que você pode gostar, estão usando o aprendizado de máquina para 
escolher essas ofertas.

• Metadados: O roteiro que direciona e define os aspectos dos dados; fornece informa-
ções sobre a estrutura básica dos dados e os melhores modos de utilizá-los. Por exemplo, 
dados como seu nome, data de nascimento, hora de nascimento, hospital, cidade e estado 
onde nasceu podem ser reunidos em uma exibição que representa sua certidão de nasci-
mento. Essa mesma estrutura pode ser usada para quaisquer outras pessoas.

VANTAGENS DE USAR UM PROVEDOR FINTECH
Os provedores FinTech auxiliam instituições financeiras e de seguro identificando áreas problemáticas 
e oferecendo soluções a elas ou determinando futuras oportunidades de crescimento. Fazem isso 
porque têm um amplo alcance em todo o setor. Tal alcance existe porque eles:

• Trabalham com muitos clientes em todo o setor e veem os mesmos problemas repetidas 
vezes.

• São focados nas operações e na infraestrutura de uma organização.

• Normalmente podem tomar decisões difíceis que são políticas demais para que a equipe 
interna as veja com objetividade.
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• Adotam uma abordagem global para resolver os problemas de tecnologia da empresa 
cliente.

• Podem ser 100% focadas no cliente e agregar valor.

TECNOLOGIAS FINTECH ESSENCIAIS
As ferramentas a seguir são utilizadas por empresas FinTech envolvidas na modernização, no 
fortalecimento ou na substituição dos sistemas de herança em instituições financeiras e de seguro:

• Microsserviços: Uma arquitetura de desenvolvimento de software com serviços pouco 
acoplados expressos como aplicação.

• Estratégias da Interface para Programação de Aplicativos (API): Estratégias usadas para 
tornar as APIs rapidamente disponíveis e prontas para o consumo por usuários internos 
e externos.

• Entrega em tempo real: Dados entregues imediatamente conforme são recebidos e 
processados.

• Gerenciamento de dados: O processo em torno da aquisição, da validação, da limpeza, do 
gerenciamento e do armazenamento de dados para uso futuro ou em tempo real.

• Tecnologias de livro contábil distribuído: Dados compartilhados sem propriedade, con-
troles ou centralização, mas com consenso em torno de sua validação, replicação e sincro-
nização de diversos nós.

• Sistemas de entrega na nuvem/web: Aplicativos, infraestrutura, serviços ou plataformas 
entregues na nuvem ou na internet.

• Desenvolvimento de código aberto: Código ou aplicativos disponíveis publicamente, sem 
propriedade, mas que podem ser modificados por todos.

• Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (AM): Abordagem estruturada rea-
lizada por máquinas programadas para pensar como seres humanos, chegar a conclusões 
e agir de modo independente segundo essas conclusões. O aprendizado de máquina é um 
subconjunto da inteligência artificial e o primeiro estágio da autoavaliação independente 
feita por um computador. Ele é codificado para permitir que sistemas identifiquem auto-
maticamente padrões, aprendam os resultados esperados a partir de resultados históri-
cos e mudem o sistema para melhorar essas futuras conclusões.


