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New Players: Fintechs and Digital Banks



Timeline



The perfect storm



Novo Centro de P&D 
(primeiro fora do Brasil) 

na América do Norte



Why Canada?

● Força de trabalho altamente qualificada

● Ecossistema de inovação bastante dinâmico

● Oportunidades de parceria 

● Apoio do Governo

● Fomos muito bem recebidos!



Why Ontario?

● O corredor Toronto-Waterloo é o segundo maior corredor de 
tecnologia na América do Norte, atrás apenas do Vale do Silício

● Possui 200 mil trabalhadores e 15 mil empresas da área de 
tecnologia, além de 5.200 startups. 

● Lar de mais de 170 Fintechs e de pelo menos 13 Incubadoras e 
Aceleradoras de empresas e startups desse setor. 

● A região abriga 7,7 milhões de pessoas, falantes de 150 idiomas





Waterloo

● Encontra-se a menos de 90 minutos para seis passagens de fronteira 
dos EUA e a 87 km do Aeroporto Internacional de Toronto Pearson

● Cidade menor, com uma forte cultura de colaboração e inovação
○ A Universidade de Waterloo é a universidade mais inovadora e a 

melhor escola de engenharia do Canadá 
■ Co-op: programa anual em que o aluno passa 4 meses na 

empresa, 4 meses na universidade, durante todo o período da 
graduação

○ Aceleradoras Communitech Hub, Communitech Data Hub, 
Catalyst 137 (maior espaço de fabricação de IoT do mundo), 
Accelerator Centre (4o. maior no mundo), Velocity (maior 
incubadora gratuita de startups do mundo), entre outros.



Waterloo

● Possui o segundo maior número de startups per capita da América do 
Norte e a maior densidade de laboratórios corporativos de inovação do 
mundo

● Abriga companhias reconhecidas internacionalmente, como Shopify, 
Square, Google, NCR, Manulife, SunLife, Oracle, TD e Deloitte

● O custo de vida em Waterloo é baixo se comparado com Boston, São 
Francisco, Toronto ou Vancouver
○ permite que as pessoas tenham maior facilidade para comprar 

uma residência e constituir família





Matera Canada (2019)
● “Concierge”: Assessoria jurídica, contábil, recrutamento e seleção, folha 

de pagamento, ...
○ Consulado canadense no Brasil
○ Waterloo Region Economic Development Corporation (EDC)
○ Toronto Global
○ University of Waterloo

● Empresa (Matera Canada Inc.) constituída👍
● Espaço co-working em Waterloo 👍
● Em andamento

○ Elaboração políticas de RH
○ Contratação fornecedores de folha de pagamento e de benefícios
○ Processo seletivo (senior developers)
○ Programa de estágio “co-op” (2020)



OBRIGADO!
alexandre.pinto@matera.com
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