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RESUMO 

Introdução: O sistema financeiro nacional vem evoluindo a partir dos anos, nos momentos de 

crise a economia e a sociedade são afetadas. Hoje temos as inovações tecnológicas nos setores 

bancários que facilitam a movimentação financeira no país. Objetivo: Entender como funciona 

o sistema financeiro nacional e como vem evoluindo com os anos, as mudanças que ocorreram 

com a chegada de novas tecnologias e as mudanças nas operações financeiras através de 

aplicativos mobile essa iniciativa visa agregar valor junto ao usuário, que preza por sua 

liberdade em gerir suas finanças de qualquer local, sem a necessidade de se deslocar até uma 

agência para poder tomar qualquer atitude em relação a sua conta. Metodologia: Trata-se de 

uma abordagem descritiva, feita a partir do levantamento de dados na internet e livros sobre o 

sistema financeiro nacional e as novas tecnologias. Resultados: A partir das pesquisas 

realizadas podemos ver como SFN teve mudanças significativas ao longo dos anos, através de 

fintechs, bancos digitais, sendo resultado das novas tecnologias abordadas dos dias atuais. 

Conclusão: O aumento do uso da tecnologia transformou os dispositivos móveis no principal 

canal de interação entre as instituições e seus clientes, tornou moda a ênfase dos bancos 

tradicionais nos desenvolvimentos no espaço digital. A inovação de produtos e serviços baseada 

em premissas individuais e a construção de um banco para você é enfatizada e, como tal, torna-

se o principal recurso da instituição para diferenciação no mercado. 
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