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Encontrar um emprego na área de FinTech pode dar início a 
uma posição duradoura numa indústria florescente. A área 
de FinTech possui diversas oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento profissional, permitindo-lhe encontrar o seu 
trabalho ideal que corresponda às suas expectativas e 

paixões.
 

A área de FinTech possui muitos ramos e áreas de 
especialização diferentes para lhe proporcionar uma carreira 
gratificante e orientada para o seu crescimento. Você verá 

que mesmo as vozes e ideias dos colegas recém-chegados 
são ouvidas e valorizadas, já que a inovação é uma 

prioridade chave na indústria.
 

Neste guia, iremos guiá-lo ao longo de 8 capítulos essenciais 
para prepará-lo para o sucesso na FinTech. Abordamos 

temas relacionados com a formaçaõ, treinamento e 
estabelecimento de conexões com profissionais no seu setor.

Está preparado para 
levar a sua vida 

profissional para o 
próximo nível?



CAPÍTULO 1

Entrar na FinTech como Recente Graduado

CAPÍTULO 2

Mudando o seu Percurso de Carreira para
Trabalhar na FinTech

CAPÍTULO 3

Escolhendo uma Especialização dentre os Vários
Pilares da FinTech
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Trabalhando em “Cargos Suaves” na FinTech

Os capítulos neste guia são: 

CAPÍTULO 5

Estabelecendo  Conexões com Profissionais na
FinTech
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Construindo um Portfólio Digital com Projetos
Profissionais
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Encontrando a Empresa FinTech Certa para Você

CAPÍTULO 8 (CONCLUSÃO)

Encontrando Sucesso e Avançando sua Carreira 
na FinTech

Tabela de Conteúdos

Através dos conselhos fornecidos neste guia, 
você irá rapidamente conseguir um lugar no 
mundo da FinTech.

Vamos começar!



Como iniciar uma carreira na FinTech como recém graduado do ensino secundário
Como começar uma carreira na FinTech após a conclusão da universidade
Porque você deve considerar a possibilidade de realizar um estágio na FinTech antes 
de se candidatar a um cargo formal

Para os recentes graduados, pode ser difícil procurar percursos de carreira viáveis com 
fácil acesso e que correspondam também aos seus interesses. Felizmente, a FinTech 
pode oferecer-lhe estes fatores e muito, muito mais!

Neste capítulo, iremos discutir:

Vamos começar discutindo por onde começar sua jornada FinTech como um estudante 
recém-formado do ensino médio.

ENTRANDO 
NA FINTECH 
COMO 
RECÉM 
GRADUADO

Capítulo 1

Trabalhando em direção a uma Carreira na FinTech como 
Recente Graduado

Se você acabou de terminar o ensino secundário, o próximo passo para iniciar a sua 
jornada na FinTech envolve continuar a investir na sua educação. Poderá fazê-lo a partir 
de um tradicional programa de licenciatura universitária de quatro anos ou de um 
programa menos intensivo - mas ainda assim valioso - de dois anos de Associado.

Ambos os programas possuem prós e contras, portanto deverá decidir qual o que
melhor se adapta ao seu estilo de vida, necessidades e orçamento. Independentemente 
do programa de graduação que escolher, se planeia seguir uma carreira na FinTech, 
deve escolher uma especialização que reflita tal objetivo.



Em seguida, apresentamos-lhe os 5 cursos em que você 
deve focar para se tornar em um futuro profissional da 
FinTech:

1. Tecnologia da Informação:
Os programas de Tecnologia da Informação são algumas das melhores 
opções para os aspirantes profissionais FinTech, já que combinam 
elementos de informática, comunicação e administração de empresas. 
Além de um programa FinTech formal, uma licenciatura em TI é a melhor 
opção para angariar os conhecimentos necessários para trabalhar em 
FinTech.

2. Finanças e Economia:
Se estiver mais interessado em aprender e criar uma base sólida na 
vertente financeira da FinTech, deverá escolher uma licenciatura na área 
das finanças ou economia. Assim, aprenderá tudo sobre os aspetos 
técnicos e complexidades legais envolvidos na FinTech – desta forma, 
até poderá conseguir reduzir o tempo de formação financeira necessário 
assim que conseguir um emprego!

3. Analíticas de Negócios:
Uma enorme componente da FinTech são os serviços de consultoria, ou 
seja, todas as empresas FinTech precisam de especialistas no domínio 
da análise e administração de empresas. Se prefere a área da gestão no 
seio da FinTech, então uma licenciatura em Gestão pode ser o melhor 
caminho para si.

4.Matemática:
Para os interessados na FinTech mas incertos quanto à área em que se 
querem focar, uma licenciatura em Matemática fornecerá a 
compreensão necessária sobre as relações entre números e padrões de 
identificação. Tal conhecimento pode ser depois utilizado como 
competências altamente transferíveis no campo da FinTech.
 
5. Marketing Digital
Competências técnicas como a informática e os negócios não são as 
únicas áreas de especialização necessárias no âmbito da FinTech. Sendo 
esta uma indústria de base digital, as empresas FinTech a nível global 
precisam de especialistas em marketing digital que compreendam 
como atingir os seus públicos-alvo e alcançar clientes leais.



Começando a sua Carreira na FinTech após a Conclusão 
do Curso Superior

Então, trabalhou e dedicou-se arduamente para ganhar o seu diploma - para onde vai a 
partir daqui?

Assim que se formar ou à medida que se aproxima a data da sua graduação, o próximo 
passo a tomar é começar a compilar toda a sua experiência num currículo e portfólio. 
Ambos deverão incluir qualquer trabalho de curso relevante, estágios, trabalho voluntário, 
ou projetos em que tenha participado.

Após completar esta etapa, não envie o seu currículo para qualquer lugar com posições 
abertas. Pelo contrário, leve algum tempo a analisar as empresas a que se candidata e os 
campos especializados no seio da FinTech. Afinal, o seu objetivo deverá ser mostrar aos 
empregadores que está motivado e entusiasmado para trabalhar nesta área.

Os temas relacionados com encontrar a empresa e especialização certas serão abordados 
aprofundadamente nos Capítulos 3 e 7. Por agora, foque-se na criação de um plano geral 
de cinco anos para a sua vida. As três seguintes perguntas podem te ajudar a determinar os 
seus objetivos profissionais: 

1.Sou apaixonado por qual tipo de trabalho?

2.Em quais projetos gostaria mais de contribuir?

3.Em que tipo de ambiente de trabalho conseguiria 

ter melhores resultados? 



 Buscando um Estágio em FinTech como Recente Graduado

Se você está se sentindo completamente perdido quanto ao caminho a seguir como 
recente graduado, a sua melhor opção será se candidatar a estágios na FinTech. Os 
estágios são ótimos por várias razões, incluindo a familiarização com um ambiente de 
trabalho formal e a oportunidade de entrar em contato com diferentes especializações.

Além disso, um estágio ficará sempre bem no seu currículo e mostrará aos potenciais 
empregadores que possui tanto a ética de trabalho como a motivação que eles 
procuram nos futuros funcionários.

Caso sinta que não é suficientemente qualificado para um estágio específico, candidate- 
se de qualquer forma. Estas oportunidades são criadas para os recém-formados - como 
você - que ainda não possuem uma abundância de experiência ou mérito para mostrar. 
O que realmente importa é demonstrar aos empregadores  a paixão que você é capaz de 
trazer para a equipe.

Pronto para iniciar sua jornada na indústria FinTech? Clique aqui. 

https://cpqi.breezy.hr/
https://cpqi.breezy.hr/


MUDANDO 
PERCURSOS 
DE CARREIRA 
PARA 
TRABALHAR 
NA FINTECH

Descobrir quais os 
primeiros passos a seguir 
após a sua graduação é 

algo desafiante, mas 
assumir o risco de mudar 
de carreira se já for um 

profissional experiente 

no seu setor é algo 

altamente corajoso de se 

fazer. 

Em primeiro lugar, você deve reconhecer o seu 
mérito por obter a coragem necessária para 
mudar de carreira. Muitos limitam-se a ficar 
nos empregos atuais, onde não crescem nem 
encontram novas oportunidades em nome da 
estabilidade que desejam. Assumir novos 
riscos é sempre algo assustador, contudo, na 
FinTech, pode estar certo de que as suas 
competências serão apreciadas e as 
oportunidades são abundantes.

Felizmente, muitas competências de outras 
indústrias são extremamente transferíveis para 
a FinTech. Mesmo se não possuir muito 
conhecimento nas áreas das finanças ou 
tecnologia, competências como comunicação, 
colaboração e investigação são altamente 
valorizadas dentro da indústria. 

Além disso, a maioria das empresas FinTech 
compreende que um indivíduo - mesmo um 
profissional experiente - não terá todas as 
competências necessárias para prosperar na 
sua posição de forma imediata. Assim, muitas 
empresas oferecem programas de formação 
interna ou bolsas de estudo para promover a 
sua educação e desenvolvimento profissional.
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Para conceder uma vantagem mais 
competitiva a si mesmo, considere a 
possibilidade de realizar cursos online ou 
completar programas de certificação que 
sejam relevantes para a sua 
especialização desejada em FinTech.Por 
exemplo, se estiver interessado no 
desenvolvimento de software, mas não 
possuir experiência em codificação, 
considere inscrever-se no curso 
completamente gratuito de Introdução à 
Informática de Harvard, com duração de 
11 semanas.

Udemy FinTech Courses

Harvard’s FinTech Online Short 

Course (6 Weeks)
edX’s FinTech Courses Catalog 

Mudar de carreira não é um objetivo 
pequeno, e é importante planejar todo o 
processo o máximo que conseguir. Em 
vez de mergulhar completamente às 
cegas, comece estabelecendo um 
conjunto de objetivos e um cronograma 
de quando e como deseja que a 
mudança aconteça.Idealmente, procure 
manter uma boa relação com o(s) seu(s) 
antigo(s) empregador(s) e um 
planeamento apropriado é crucial para 
que tal aconteça.

1

Inscreva-se em Cursos e
Programas de Certificação:

2

Construa uma 
Poupança Confiável

Para concluir este capítulo, 
compartilhamos 3 recursos 
adicionais para encontrar 
cursos relacionados com 

FinTech que você deve 
considerar se pretende 

mudar de carreira:

3

Crie um Plano de Ação

Abaixo, destacámos três passos chave para ajudá- 
lo a estabelecer-se na área FinTech:

Ao mudar de carreira, existe sempre a 
possibilidade de acabar entre empregos à 
medida que procura a sua nova empresa e 
posição. Por isso é importante ter as suas 
finanças pessoais devidamente 
organizadas. Você deve principalmente 
possuir uma conta poupança para suportá-
lo durante pelo menos 1 a 3 meses 
enquanto procura emprego, se candidata e 
participa do processo de entrevistas.

Preparado para uma mudança?

https://www.udemy.com/topic/fintech/
https://harvardx-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/harvard-fintech-online-short-course/?cid=15352072981&utm_contentid=563760497649&ef_id=c:563760497649_d:c_n:g_ti:kwd-330542284996_p:_k:learn%20fintech_m:p_a:133748810367&gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0wUm_qA62G3jRnNjGQbIkykNPhEkR8NhfZ-0ONpHMLqgiYy9fAPIZkaAlj6EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://harvardx-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/harvard-fintech-online-short-course/?cid=15352072981&utm_contentid=563760497649&ef_id=c:563760497649_d:c_n:g_ti:kwd-330542284996_p:_k:learn%20fintech_m:p_a:133748810367&gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0wUm_qA62G3jRnNjGQbIkykNPhEkR8NhfZ-0ONpHMLqgiYy9fAPIZkaAlj6EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.edx.org/learn/fintech
https://cpqi.breezy.hr/


Chegou a hora - vamos falar sobre especializações!
 
A FinTech é uma vasta indústria apoiada por muitos pilares diferentes. Afinal, é o 
resultado da combinação entre duas indústrias: financeira e tecnológica. Como 
resultado, existem tantas posições únicas e áreas de especialização que podem ser 
selecionadas para seguir uma carreira na FinTech.
 
Começaremos discutindo as áreas da FinTech que existem atualmente, e depois 
passaremos para uma discussão sobre qual a melhor para pessoas que estão 
começando o seu percurso nesta área.

ESCOLHENDO UMA
ESPECIALIZAÇÃO 
DENTRE OS VÁRIOS 
PILARES DA FINTECH
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Pagamentos e Processamento de 
Pagamentos:
Pagamentos e processamento de pagamentos 
referem-se à utilização de tecnologia para criar 
canais digitais seguros para enviar, receber, e 
processar pagamentos. Tal pode incluir 
transações financeiras, a realização de 
depósitos, de transferências de dinheiro e 
compras de bens digitais.

Os Pilares da FinTech
Em relação às diferentes áreas da FinTech, 
a realidade é que existem centenas de 
opções e empregos disponíveis. No entanto, 
estes podem geralmente ser divididos no 
seguinte:

Consultoria:
Os consultores são dos membros mais 
importantes de qualquer empresa ou 
organização FinTech. Eles são responsáveis 
por trabalhar diretamente com bancos e 
empresas na criação de planos, soluções e 
serviços personalizados para satisfazer as 
necessidades exatas de um cliente.

Neobancos: 
Os Neobancos são bancos online, muitas 
vezes oferecidos como aplicações móveis, 
que são alimentados e operados por 
empresas FinTech. À medida que estes tipos 
de serviços bancários se tornam mais 
populares, observa-se uma crescente procura 
de profissionais especializados no 
desenvolvimento e gestão de neobancos.

Banca Aberta:
A banca aberta é atualmente um facilitador 
crucial para a maioria dos serviços bancários 
digitais, uma vez que os clientes desejam a 
capacidade de conectar mais as suas contas 
de pagamento e financeiras às suas contas 
bancárias formais. Assim, a banca aberta é 
agora um campo significativo dentro e fora da 
FinTech, repleto de oportunidades para novos 
profissionais e para profissionais experientes.



Desenvolvimento de Software e DevOps:
O desenvolvimento de software refere-se aos 
processos de codificação e programação 
utilizados para desenvolver, conceber e 
fornecer produtos e serviços FinTech. Por outro 
lado, DevOps refere-se à estratégia e 
metodologia usada para unir as equipes de 
desenvolvimento e operações dentro de uma 
estrutura empresarial para fornecer software 
rápido e contínuo. Ambos são altamente 
necessários e procurados na FinTech.

Inteligência Artificial e Machine Learning: 
A automatização e os conhecimentos 
avançados são cruciais para tornar os 
serviços FinTech mais valorizados e úteis para 
as instituições bancárias - e estas vantagens 
são viabilizadas através da IA e do machine 
learning. Como falamos de tecnologias 
avançadas, os profissionais especialistas 
trabalhando com esta tecnologia são 
também extremamente valorizados e 
procurados pelos empregadores da FinTech.

Blockchain e Gestão de Riqueza Digital:
A Blockchain e os seus produtos e serviços 
relacionados estão se tornando cada vez 
mais populares principalmente devido às 
organizações FinTech que ajudam a tornar 
estes bens mais acessíveis para todos. 
Assim, a indústria FinTech procura não só 
especialistas em blockchain e criptomoedas, 
mas também em gestão de riqueza digital, 
capazes de compreender as complexidades 
dos bens digitais.

Conformidade Regulatória:
Para qualquer empresa que trabalhe no 
domínio financeiro, existem regulamentos 
legais rigorosos que regem a forma como os 
negócios funcionam e como o risco é 
mitigado. Na FinTech, os papéis na 
conformidade regulamentar são 
particularmente importantes, já que esta 
indústria acrescenta uma camada extra de 
complexidade digital com as tecnologias 
que integra na área das finanças.

 Existem também outras funções na FinTech 
conhecidas como "cargos suaves" que cobrem 

mais deveres administrativos da indústria - 
falamos sobre esses cargos no Capítulo 4. 



 

Sempre que se candidata a uma posição na FinTech, a primeira coisa que deve 
sempre procurar são rótulos "juniores" nos anúncios de emprego. Por exemplo, 
uma empresa pode estar contratando Analistas Júnior ou Desenvolvedores 
Júnior que irão trabalhar com profissionais mais experientes no nicho designado.

Ao candidatar-se a estas funções juniores, você terá uma oportunidade maior 
de chegar à fase da entrevista, apesar da falta de experiência relevante. Além 
disso, a empresa contratante irá provavelmente oferecer-lhe muitas 
oportunidades de aprendizagem e orientação para ajudá-lo a progredir para 
posições de nível superior e sénior.

Em geral, as consultas e os pagamentos tendem a oferecer as posições mais 
acessíveis para os recém-chegados na FinTech. No entanto, não se limite a 
estas posições se estiver interessado noutras áreas; afinal, há pouco a perder e 
muito a ganhar se se expor a si próprio e às suas capacidades.

As Áreas Mais 
Acessíveis na FinTech

Se você está entrando na área
da FinTech com pouca 
experiência, pode estar se 
perguntando como conseguirá 
satisfazer as necessidades de 
muitas destas posições. 
Felizmente, algumas áreas da 
FinTech são bem mais 
acessíveis do que outras. 

Está à procura de uma posição mais acessível? Consulte a Página de Carreira da CPQi!

https://cpqi.breezy.hr/


Um cargo suave refere-se a um 
trabalho onde se relaciona com 
pessoas e interações humanas, e 
não diretamente com finanças ou 
tecnologia. Exemplos de cargos 
suaves incluem marketing, recursos 
humanos e comunicações.

Estes tipos de cargos na FinTech são 
necessários não só para manter as 
operações comerciais a funcionar 
eficientemente, mas também para construir 
uma clientela leal. Assim, assegura-se 
também o bem-estar e a felicidade dos 
funcionários dentro de um local de trabalho.

TRABALHANDO EM “CARGOS 
SUAVES” NA FINTECH

Capítulo 4

A FinTech - embora altamente 
inovadora e única - é uma indústria 
empresarial como qualquer outra. 
Por outras palavras, embora exista 
uma grande procura por trabalhos 
técnicos como o desenvolvimento ou 
a conformidade, existem também 
muitas posições necessárias a serem 
exercidas em cargos suaves. Além disso, os cargos suaves na FinTech 

tendem a ser mais adequados aos 
candidatos que estão mudando de carreira 
e que possuem competências interpessoais 
transferíveis. Mesmo se não for um 
especialista em finanças ou tecnologia, é 
provável que tenha uma vasta gama de 
competências pessoais que podem ser 
aproveitadas nestes cargos suaves.



Como Aumentar as Chances de Conseguir 
um Cargo Suave na FinTech

Como abordámos nos capítulos anteriores, uma das 
melhores formas de aumentar a sua competitividade 
profissional é completando cursos e certificações na área 
FinTech e nas suas especializações relacionadas.

Mesmo se, com o passar do tempo, pretende permanecer 
num cargo suave em vez de passar para um papel mais 
técnico, um certificado ou trabalho de curso na área 
FinTech irá ajudar os seus empregadores a reconhecerem 
a sua dedicação para a indústria. Além disso, conseguirá 
compreender o que um cargo suave na FinTech irá exigir 
de você. 

Procurando um cargo suave na Fintech? Clique aqui!

https://cpqi.breezy.hr/


Ao iniciar a sua procura de emprego na 
FinTech, uma das melhores coisas que 
pode fazer é começar imediatamente a 
construir uma rede profissional. Ao 
alcançar profissionais estabelecidos na 
área, não só ganhará conselhos 
incrivelmente úteis, mas também, 
potencialmente, poderá entrar na área 
com várias empresas FinTech à procura de 
novos talentos.

Para muitos, o networking profissional pode 
parecer uma tarefa assustadora e 
intimidante. A chave é manter a confiança 
e espírito aberto. Mesmo se as primeiras 
pessoas que contactar não lhe 
responderem, continue a tentar com 
diferentes profissionais na vasta gama de 
nichos da FinTech.

A maioria dos profissionais neste campo 
estão abertas à colaboração, e poderá até 
encontrar oportunidades de ajuda e 
participação em projetos e ganhar 
credenciais valiosas para o seu currículo.

O que nos leva à questão que já deve 
ter considerado – como é que 
conseguimos construir uma rede de 
contactos profissional?

Vivemos numa era extremamente 
digital, ou seja, nunca foi tão fácil 
estabelecer conexões profissionais e 
pessoais com outras pessoas – e a 
melhor forma de encontrar ligações 
profissionais é através da rede social 
LinkedIn.

ESTABELECENDO 
CONEXÕES COM 
PROFISSIONAIS 
NA FINTECH

Capítulo 5



A primeira e mais importante tarefa que deve 
realizar na plataforma é enviar pedidos de conexão 
a pessoas no seu setor. Esta é uma prática muito 
comum e a maioria das pessoas que utilizam o 
LinkedIn esperam receber pedidos de pessoas que 
não conhecem. Uma vez que uma conexão é aceita, 
pode enviar mensagens sempre que quiser, 
portanto use esta oportunidade de forma inteligente 
e faça perguntas chave sobre a especialização que 
deseja e sobre como conseguir um emprego no 
nicho escolhido.

Envie Pedidos de Conexão para 
Profissionais Estabelecidos:

Faça do LinkedIn a sua Plataforma Mais Usada

O LinkedIn é uma rede de comunicação social concebida especificamente para profissionais 
que procuram emprego, constroem uma presença online, e se conectam com outros no seu 
setor.

Quando você se conecta com pessoas no LinkedIn, 
há uma boa chance de que elas possam trabalhar 

para uma empresa que está contratando. Neste 
caso, o seu perfil deve ser otimizado e possuir 

exemplos do seu trabalho. Um dos melhores 
métodos para conseguir isto é escrever e publicar 
artigos através da plataforma editorial do LinkedIn. 
Pode escrever sobre tudo o que quiser - certifique- 

se apenas de incluir citações profissionais e 
informação valiosa que destaque as suas 

competências e conhecimentos.

Publique Artigos LinkedIn em 
Tópicos FinTech:

Uma das melhores características oferecida pelo 
LinkedIn é a capacidade de se juntar a grupos de 
indivíduos com os mesmos interesses que 
trabalham na sua área desejada ou que 
compartilham objetivos profissionais semelhantes. 
Ao juntar-se a estes grupos, você consegue obter 
conselhos, orientação e a ajuda de que precisa 
para a sua jornada de emprego na FinTech.

Participe de Grupos FinTech no LinkedIn:

Aqui estão 3 usos fundamentais do LinkedIn para os aspirantes especialistas da FinTech:

As redes sociais são uma ferramenta poderosa em todos os aspetos, e nenhuma plataforma 
é mais eficaz do que LinkedIn em estabelecer conexões profissionais e comunicação.

Follow CPQi on Linked to stay updated with the
Fintech Industry!

https://br.linkedin.com/company/cpqi


CONSTRUINDO 
UM PORTFÓLIO 
DIGITAL COM 
PROJETOS 
PROFISSIONAIS

Estamos vivendo em uma era marcada por 
serviços digitais – e a FinTech está na frente 
deste movimento. 

Como tal, construir um portfólio digital do 
seu trabalho que inclua os seus projetos 
profissionais e credenciais de uma forma 
eficaz, não só lhe permite demonstrar as 
suas competências, como também reflete 
que está consciente da importância de 
possuir uma forte presença digital.

Mesmo se não possuir nenhum material 
oficial para demonstrar, pode sempre criar 
projetos pessoais dentro do nicho FinTech 
que escolheu. Estes servirão como amostras 
do trabalho que consegue realizar e podem 
servir como um exemplo sólido da qualidade 
do trabalho que é capaz de produzir.

Capítulo 6



Se planeja seguir uma carreira relacionada com consultas FinTech, crie um 
plano de simulação para uma empresa com a qual a sua organização 
imaginária FinTech estabelece uma parceria. Inclua um análise do estado atual 
da empresa, formas de melhorar a sua presença digital, e recomendações para 
a sua transformação digital.

Para os interessados em codificação e programação, um dos tipos de 
construções mais fáceis em que pode trabalhar no seu tempo livre é uma 
simples aplicação de processamento de pagamentos para websites ou 
aplicações. Embora possa não cumprir todas as normas regulamentares 
necessárias para este tipo de aplicação, conseguirá uma valiosa experiência de 
codificação e aprenderá mais sobre as complexidades associadas à criação de 
um processo de transação realmente seguro e encriptado.

1. PLANOS DE CONSULTA

2. CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE DE PAGAMENTOS

A inteligência artificial é um fator impulsionador em muitos serviços FinTech, 
desde a automação a chatbots que fornecem conselhos personalizados aos 
utilizadores. Se estiver interessado em trabalhar com IA, a construção de uma 
aplicação estimulada por IA irá ajudá-lo a ganhar mais experiência prática e 
mostrará aos empregadores a sua ambição pessoal e paixão por tecnologia.

Os widgets são muito populares nos dias de hoje, já que eles facilitam a 
monitorização de investimentos, ações, transações, e moedas criptográficas. 
Embora estes widgets se possam tornar muito complexos, você deverá ainda 
assim tentar criar um widget básico para rastrear investimentos se esta for a 
área da FinTech na qual pretende focar.

3. APLICAÇÕES ESTIMULADAS POR IA

4. WIDGETS DE INVESTIMENTO

A construção de uma aplicação móvel completo pode levar muito tempo. 
Contudo, existem imensos tipos básicos de aplicações que podem ser 
construidos sem muito conhecimento sobre programação ou legislação 
financeira. Por exemplo, pode tentar criar uma aplicação que ajude as pessoas 
com uma tarefa chave, como a orçamentação, sem exigir nenhuma das suas 
informações financeiras pessoais, como números de cartões ou números de 
roteamento bancário.

5. APPS DE FINANÇAS PESSOAIS

Em seguida, apresentamos exemplos de projetos 
acessíveis para incluir num portfólio digital FinTech:



Embora a sua melhor aposta seja construir uma aplicação ou trabalhar num projeto
em congruência com um curso formal sobre o mesmo assunto, existem também
diversos recursos gratuitos que lhe permitem construir a sua primeira aplicação.

Em seguida, apresentamos 3 guias práticos para construir a sua primeira aplicação:
1.Buildfire’s How to Make an App: The Ultimate Guide

2.AppInstitute’s How to Build a Mobile App – The Step-by-Step Guide

3.DesignRush’s How to Develop an App: 5 App Development Best Practices for 2022

https://buildfire.com/how-to-create-a-mobile-app/
https://buildfire.com/how-to-create-a-mobile-app/
https://buildfire.com/how-to-create-a-mobile-app/
https://appinstitute.com/how-to-build-your-own-mobile-app/
https://www.designrush.com/agency/mobile-app-design-development/trends/how-to-develop-an-app


Então - você aumentou a sua competitividade profissional com cursos 
online, criou o seu portfólio profissional, e recebeu conselhos das conexões 
estabelecidas com profissionais experientes.

E agora?

Bem, está na hora de decidir quais as empresas que lhe interessam e a 
quais você vai se candidatar. Cada empresa FinTech é diferente, com os 
seus próprios objetivos e especializações únicas. O primeiro passo consiste 
em criar uma lista abrangente de empresas no seu nicho escolhido - 
tenha cerca de 10 a 15 empresas em mente.

ENCONTRANDO A 
EMPRESA FINTECH 
CERTA PARA VOCÊ
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Cada pessoa terá um conjunto diferente de benefícios que prefere receber de um 
emprego. Antes de se candidatar, crie uma lista completa de benefícios para ajudar a 
determinar o que é mais importante para você. Tal pode incluir benefícios de saúde, tempo 
livre pago, estrutura do local de trabalho, trabalho à distância, e muito mais.

3. Quais benefícios gostaria de receber do meu emprego?

Pode então reduzir esta lista, ou pesquisar toda a lista para 
descobrir mais sobre a empresa. Ao pesquisar cada empresa, 

faça as seguintes perguntas-chave:

A cultura da empresa e o ambiente de trabalho são fatores extremamente importantes a 
considerar. Pense sobre se prefere espaços de trabalho mais independentes ou colaborativos, 
ou se tem um melhor desempenho em ambientes mais competitivos ou outros com maior 
nível de suporte. A maioria das empresas descreve os seus ambientes de trabalho nos seus 
websites, contudo pode ser uma boa oportunidade para estabelecer uma rede de contactos 
com profissionais de uma empresa específica e perguntar como é a cultura da mesma.

2. Que tipo de cultura de trabalho da empresa eu  quero?

Cada empresa terá o seu próprio conjunto de valores e missão específica.
Por exemplo, uma empresa pode querer tornar o investimento mais acessível a todas as 
pessoas, enquanto outra pode querer fornecer às empresas tecnologias mais eficientes. 
Ao descobrir quais os valores e objetivos que gostaria de obter de uma empresa, pode 
delinear melhor as empresas que se adaptam aos seus objetivos profissionais.

1. Estou à procura de quais valores empresariais?

Clique aqui para saber mais sobre os valores, cultura de trabalho e benefícios do CPQi.

https://cpqi.com/


Você chegou ao fim do nosso guia para conseguir um 
emprego na FinTech – parabéns!

Agora chegou o momento de tirar proveito das ferramentas e 
conhecimento que ganhou e aplicá-los na vida real. Encontrar 
o seu trabalho ideal envolve assumir os riscos necessários e 
calculados, por isso não tenha medo de se conectar com 
pessoas ao seu redor. 

pn

ENCONTRANDO SUCESSO 
E AVANÇANDO SUA 
CARREIRA NA FINTECH

Conclusão

Para encontrar sucesso na sua carreira FinTech, foque-se 
sempre na inovação e em avançar profissionalmente. A FinTech 
remove barreiras departamentais, portanto não tenha medo de 
experimentar diferentes especializações antes de assumir 
quaisquer compromissos. 

 Aqui na CPQi, estamos sempre interessados em conhecer 
indivíduos motivados em aprender mais sobre o campo da 
FinTech. Visite a nossa página de carreiras em qualquer momento 
para ver as nossas vagas atuais e se conectar connosco via email 
para saber mais sobre o que temos para oferecer. 

Transforming Financial Markets

https://cpqi.breezy.hr/

