COMUNICADO AO MERCADO
IDC FinTech Rankings Top 100 - 2020
São Paulo, 29 de outubro de 2020. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora
de tecnologia para o sistema financeiro, informa que foi indicada, pela 4ª vez consecutiva,
como um dos 100 maiores fornecedores globais de tecnologia para instituições
financeiras (“FinTechs”), na posição 93, de acordo com o IDC FinTech Rankings Top 100
- 2020. Resultado da busca intensa pela inovação e o engajamento nos propósitos da
transformação digital.
A International Data Corporation (“IDC”) é um dos principais provedores globais de
inteligência de mercado, serviços de consultoria e eventos para o setor de tecnologia da
informação. O ranking categoriza e avalia as maiores FinTechs do mundo, com base em
suas receitas em dólares no ano anterior, disponível em:
https://www.idc.com/prodserv/insights/#financial-fintech_rankings
Entre os fatores que levaram a empresa a mais essa conquista, um dos destaques é, sem
dúvida, a disponibilidade de uma arquitetura de serviços cuidadosamente estruturada
com o objetivo de oferecer a agilidade e a flexibilidade necessárias para antecipar os
movimentos do mercado e entregar projetos que sejam ao mesmo tempo seguros e
audaciosos.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor Financeiro e de RI
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NOTICE TO THE MARKET
IDC FinTech Rankings Top 100 - 2020
São Paulo, 29 October 2020. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), provider of
technology for the financial system, informs that was appointed, for the 4th consecutive
time, as one of the top 100 global technology providers for financial institutions
(“FinTechs”), at 93rd position, according to IDC FinTech Rankings Top 100 - 2020. Result
of the intense search for innovation and engagement in the purposes of digital
transformation.
International Data Corporation (“IDC”) is one of the premier global providers of market
intelligence, advisory services, and events for the information technology industry. The
ranking categorizes and rates the major FinTechs, based on their USD revenues in the
previous year, available at:
https://www.idc.com/prodserv/insights/#financial-fintech_rankings
Among the factors that led the company to this achievement, one of the highlights is,
without a doubt, the availability of a carefully structured service architecture with the
objective of offering the necessary agility and flexibility to anticipate market movements
and deliver projects that be both safe and audacious.
Regards,
Thiago Rocha
CFO & IR Officer
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