Finanças e Fintechs
no Reino dos
Países Baixos
Sua plataforma de inovação
para a Europa e além

Por que escolher os Países Baixos
para inovação de sua fintech?
O Reino dos Países Baixos constitui um dos centros que cresce com maior rapidez em inovações de fintechs
com tecnologia de ponta, além de ser um hub de acesso na Europa para empreendedores de fintechs. Com
nosso robusto setor de serviços financeiros, rápida taxa de adoção de novas tecnologias, ambiente amigável
aos negócios e cenário de start-up em plena expansão, os Países Baixos oferecem uma grande variedade de
oportunidades para prestadores de serviços financeiros e fintechs.
O ecossistema holandês de fintechs é dinâmico e diversificado, oferecendo um conjunto exclusivo de
tecnologias, ideias, plataformas e parceiros para colaboração. Os Países Baixos oferecem um ambiente
internacional de negócios e uma mentalidade aberta e empreendedora. Junte-se a nós para levar as ambições
da sua fintech para o próximo nível.

Setor financeiro amplo e diversificado

Os executivos avaliam a disponibilidade das
competências financeiras e de capital de risco nos
Países Baixos como a melhor entre seus concorrentes
europeus. Também consideram os Países Baixos um
país em que é fácil acessar todas as redes relevantes
de clientes, prestadores de serviços e centros de
especialização.

Com suas raízes em uma tradição secular de comércio
global e com base em sua posição como porta de
entrada ao mercado europeu, os Países Baixos
oferecem um setor financeiro amplo e diversificado.
Empresas financeiras globais como ABN Amro Bank,
ING, Rabobank, Aegon, Nationale Nederlanden, Orix /
Robeco, ABP, PGGM e o escritório de contabilidade da
KPMG têm sua sede nos Países Baixos.

Inovadores e rápidos em adotar novas
tecnologias

Muitos outros bancos e seguradoras com atuação
global, como BNP Paribas, MUFJ, ICBC, Natwest Markets
e Allianz, bem como empresas líderes de mercado como
IMC, Flow Traders e Optiver, têm estabelecimentos
consideráveis nos Países Baixos.

Com os Países Baixos classificados entre os cinco
países mais inovadores do mundo, não é surpreendente
que os consumidores holandeses estejam entre os mais
receptivos a inovações financeiras. Isso torna os Países
Baixos um mercado de teste ideal para as fintechs.

Os Países Baixos também oferecem uma infraestrutura
financeira de classe mundial, com grandes avenidas
comerciais como a Euronext, ICE Endex e uma ampla
gama de prestadores de serviços especializados, desde
particularmente especializações financeiras em direito
e contabilidade, até administração de fundos, gestão
imobiliária e recrutamento.

Negociação, pagamentos, comércio eletrônico
e segurança de dados são particularmente bem
desenvolvidos, com empresas como a Adyen e a
Buckaroo que se tornaram players globais.

“Ao considerar nossa expansão para a Europa, desejávamos uma cidade com um
cenário próspero para as fintechs, forte talento e bem conectado ao resto da
Europa. Os Países Baixos foram a escolha perfeita para nossa sede europeia.” 
—Keith Grose International Lead PLAID

Capital global das ‘Green Finance’
Amsterdã é a capital mundial das ‘green finance’, com
uma gama incomparável de títulos financeiros verdes. As
instituições financeiras holandesas se comprometeram
a tornar verdes e sustentáveis três trilhões de euros,
tornando-se um formador de opinião neste campo.

Agências regulatórias acessíveis
As agências regulatórias dos Países Baixos, como
o Banco Central Holandês (Dutch Central Bank) e a
Autoridade Holandesa para Mercados Financeiros
(Dutch Authority for Financial Markets), são meticulosas,
mas muito acessíveis e eficientes. Sua licença é aceita
em toda a Europa como uma marca de qualidade e
credibilidade.

Processos de negócios financeiros
integrados
Os prestadores de serviços financeiros precisam
de negócios e serviços de entrega de estado da arte
para que os serviços oferecidos os clientes sejam
personalizados e perfeitamente integrados.
Nos Países Baixos, a inovação contínua em inteligência
artificial (IA) e automação de processos robóticos estão
ajudando a automatizar plenamente os processos
de negócios financeiros. Além disso, contamos com
excelente conectividade e infraestrutura digital em
relação à velocidade, capacidade e disponibilidade.

As Fintechs podem aproveitar os projetos de cooperação
público-privada em inteligência artificial (Amsterdam
Science Park), blockchain (Dutch Blockchain Coalition)
e segurança cibernética (Hague Security Delta).
As empresas do setor financeiro, como ABN Amro
Bank, ING e Rabobank, têm muitas facilidades para
estabelecimentos de parcerias.

Equipe de falantes de inglês muito bem
instruído
No final das contas, são as pessoas que fazem a
diferença. O sistema educacional holandês gera
uma força de trabalho inovadora, prática e eficiente.
Não só falamos inglês muito bem, mas a maioria dos
holandeses também fala francês e alemão. Os Países
Baixos atraem talentos tecnológicos e criativos de
todo o mundo e, juntamente com os especialistas
holandeses, formam um grupo de talentos altamente
motivado.

Deixe-nos ajudá-lo a realizar suas
ambições em finanças e fintechs
A Agência de Investimento Estrangeiro dos Países Baixos (The Netherlands Foreign
Investment Agency) é uma unidade do Ministério Holandês de Assuntos Econômicos
e Política Climática. Junto com nossos parceiros regionais, oferecemos serviços
gratuitos e confidenciais, incluindo:
●

 presentações a bancos, seguradoras e outras
A
empresas de serviços financeiros para potenciais
parcerias

●

 onexões com reguladores da autoridade
C
de supervisão holandesa para os mercados
financeiros holandeses (AFM) e o Banco Central
dos Países Baixos (DNB)

●

Conexões com instituições de pesquisa (IA,
blockchain, segurança cibernética, ciência de dados)

●

E
 ncaminhamentos a agências especializadas para
recrutamento, espaços de escritórios, moradia e
instituições acadêmicas

●

Informações sobre legislação e tributação

Vamos começar a conversa sobre onde será o endereço da sua empresa
nos Países Baixos.
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