COMUNICADO AO MERCADO
Parceria com a Sensedia
São Paulo, 19 de maio de 2021. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora de
tecnologia para o sistema financeiro, comunica que assinou um contrato de parceria com
a Sensedia S.A. (“Sensedia”) para facilitar a implementação do modelo open banking* no
Brasil.
Nessa parceria, que compreende a cooperação comercial e técnica entre duas empresas
líderes em seus respectivos mercados, (i) a Companhia contribuirá com suas abrangentes
plataformas para Bancos, Fundos, Previdência e Consórcio, utilizadas por quase 500
instituições financeiras, e (ii) a Sensedia contribuirá com sua reconhecida plataforma de
gerenciamento de APIs, utilizada por mais de 120 clientes.
O open banking representa uma importante disrupção no mercado, que ampliará
significativamente o número de players ofertando serviços financeiros no Brasil. Essa
disrupção exigirá das instituições financeiras conexões externas mais ágeis,
convenientes e seguras. Logo, a parceria estratégica com a Sensedia fortalece o
posicionamento inovador da Companhia e resulta em uma nova oportunidade de
crescimento.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor Financeiro e de RI

Relações com Investidores
Talles Oliveira, Gerente
Fernanda Castro, Coordenadora
Gabriela Brito, Analista
(11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
ri.sinqia.com.br

_____________
________________
*O open banking possibilita que clientes de serviços financeiros permitam o compartilhamento de
suas informações entre diversas instituições e movimentem suas contas bancárias por meio de
diferentes aplicativos. No modelo open banking, as instituições se conectarão diretamente às
plataformas de outras instituições e acessarão os dados autorizados pelos clientes.
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NOTICE TO THE MARKET
Partnership with Sensedia
São Paulo, May 19, 2021. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), provider of technology
for the financial system, announces that signed a partnership contract with Sensedia
S.A. (“Sensedia”) to facilitate the implementation of the open banking* in Brazil.
In this partnership, which comprises of the commercial and technical co-op between the
two leading companies in their respective markets, (i) the Company will contribute with
its wide platforms for Banks, Funds, Pension and Consortium, used by almost 500
financial institutions, and (ii) Sensedia will contribute with its recognized platform of APIs
management, used by more than 120 clients.
The open banking represents an important disruption in the market, which will
significantly expand the number of players offering financial services in Brazil. This
disruption will demand from financial institutions, faster, more convenient, and safer
external connections. Therefore, the strategic partnership with Sensedia strengthen the
innovative position of the Company and results in a new growth opportunity.
Regards,
Thiago Rocha
CFO & IR Officer

Investor Relations
Talles Oliveira, Manager
Fernanda Castro, Coordinator
Gabriela Brito, Analyst
+55 (11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
ir.sinqia.com.br

________________
*Open banking allows financial services clients to share its information between diverse
institutions and maintain its bank accounts through different applications. In the open banking
model, institutions will connect directly to other institutions platforms and access clients’
authorized data.
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