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“A concentração bancária foi muito eficiente em criar
não-competição, reforçar as marcas dos bancos como
instituições solícitas, mas que realmente oferecem
spreads nunca antes tão altos.”
Bruno Reis, Founder & CEO Ali Crédito

“O consumidor é cada vez mais digital e busca agilidade,
personalização e facilidade, entregue por meio de uma
experiência de qualidade. Apenas um produto competitivo,
sem uma boa entrega é equivalente a oferecer um crédito
digital dentro de uma agência bancária.”
Renato Caporrino, Founder & CEO Atta

“As fintechs têm a capacidade de expandir o mercado
de crédito de forma mais eficiente e inclusiva, dada sua
formatação e propósitos.”
Gustavo Muller, Founder & CEO Monkey

“O mercado de inovação apresentou uma primeira grande
onda de investimentos, focada no segmento de meios de
pagamento. Agora, nós estamos em uma segunda grande
onda, cuja atenção está voltada para o mercado de
empréstimos online, nas operações peer to peer ou crédito
direto. Ainda assim, o mercado de FINTECHs no Brasil tem
muito espaço para grandes ideias e, certamente, outras
grandes ondas de investimentos virão, trazendo ideias
inovadoras e iniciativas disruptivas.”
Ivan Marques, TozziniFreire Advogados

Sempre ouvimos falar que o crédito no Brasil é muito caro e que temos um
dos maiores spreads do mundo. Também ouvimos que as fintechs podem
ajudar a mudar esse cenário.
Mas, além de reduzir a taxa, o que mais elas têm feito para transformar
esse setor? E, como?

POR QUE NOSSO MERCADO DE CRÉDITO
É TÃO PROMISSOR ?
Nesse report, traremos os um panorama do mercado brasileiro de crédito e
como ele está sendo alterado pelas fintechs.
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CRÉDITO
NO BRASIL
QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES QUE TORNAM NOSSO
MERCADO TÃO PROMISSOR PARA FINTECHS ?

MERCADO GIGANTE
O mercado brasileiro de crédito é gigante, com um saldo de R$ 2,9
equivale a 47% do PIB.

trilhões em operações que

COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO
Se considerarmos somente o crédito a pessoas físicas, a equivalência do PIB representa apenas
27%. O que está muito abaixo dos 69% observados nos EUA, por exemplo.

SALDO OPERAÇÕES DE CRÉDITO BRASIL
(em R$ trilhões)
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E CONCENTRADO
Os 5 maiores bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander) concentram:

Fonte: Banco Central
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ALIÁS, UM DOS MAIS CONCENTRADOS NO MUNDO
CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS
5 maiores bancos (2016)
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COM MUITAS AGÊNCIAS
Uma característica particular do Brasil é o fato das agências bancárias ainda serem muito
presentes na vida das pessoas.

49

Itália

47

Brasil

NÚMERO DE AGÊNCIAS
por 100.000 adultos
38

França

32

EUA

25

UK

14

13

8

México

Índia

China

ENTREVISTADOS QUE USARAM
agências 5x ou mais no trimestre
44%

38%

23%
13%
Itália

Brasil

Fonte: Banco Central; World Bank; Bain; IBGE; FDIC; FRBNY

França

18%
EUA

26%

28%

Índia

China

12%
UK

México

E TAXAS MUITO ALTAS
Recentemente, as taxas de juros tem caído, seguindo a queda na Selic. Porém, durante a recente
crise (2015 e 2016), o spread que já era um dos maiores do mundo, aumentou consideravelmente.
O que era de se esperar, já que um dos fatores que mais contribui para o spread alto é a
inadimplência.
TAXA MÉDIA MENSAL DE JUROS VS SELIC
(taxa das operações de crédito com recursos livres, em %)
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SPREAD BANCÁRIO AO ANO PELO MUNDO
(Brasil 2018, 2016 outros)
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INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA
Segundo a Febraban, em 2017, os bancos brasileiros gastaram R$19,5 bilhões em tecnologia;
Desse valor, R$6 bilhões foram em investimentos, enquanto R$13,5 bi foram em despesas.
Apesar do alto valor, se comparados ao resto do mundo, os bancos latino americanos gastam um
percentual baixo de suas receitas com tecnologia.

GASTOS COM TI
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17%

CEEMEA

13%

Western
Europe

9%
Asia

7%

4%

USA

LATAM

ex Japan

No Brasil, em 2017, os 5 maiores bancos do país tiveram receita combinada de quase
R$500 bilhões. Ou seja, os investimentos em tecnologia de todos os bancos,
representam menos de 4% do faturamento dos 5 maiores.

POUCO PRA INOVAÇÃO
Analisando os investimentos destinados a inovação, também estamos bem atrás.
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POR QUE

AGORA?
ESSAS CARACTERÍSTICAS DO MERCADO NÃO SÃO NOVAS,
MAS POR QUE AGORA O MOMENTO É PROPÍCIO ?

Nos últimos anos, o avanço da tecnologia e a mudança no mindset têm desafiado alguns
importantes pilares do sistema tradicional.
Aqui, destacamos 4 deles:

1 FALTA DE DADOS
Com os históricos dos clientes concentrados e retidos nos bancos e a falta de bureaus de crédito
no país, ficava muito difícil para qualquer novo entrante no mercado precificar o risco, e assim
oferecer uma taxa competitiva.
Porém, tecnologias como data mining, account scraping, geolocalização, identificação facial, entre
outras, têm permitido às fintechs contratar bureaus de dados ou coletar dados suficientes para
ter acurácia na precificação e assim oferecer taxas mais baixas.

2 PRESENÇA FÍSICA
Antigamente, a originação de crédito era feita quase que exclusivamente por agências. Isso
garantia enorme vantagem àqueles com grandes redes, ou seja, grandes bancos.
Porém, com a popularização da internet e dos dispositivos móveis, somados à evolução
tecnológica de mecanismos de segurança online e validação remota, todo o processo de
concessão de crédito passou a ser feito online.

3 OFERTA DE PRODUTOS
Em função dos itens 1 e 2 acima, aumentaram as ofertas de produtos taylor-made e 100% digitais
em todos os setores. Isso fez com que a atratividade por produtos de prateleira e processos
parcialmente digitais - que exigem a presença física em alguma etapa, como validação ou
desbloqueio - diminuísse.

4 AMBIENTE REGULATÓRIO
Por muito tempo, a missão do regulador brasileiro no setor financeiro foi de fortalecer e dar
resistência ao sistema. O que parece ter sido alcançado com sucesso (vide crises recentes), mas
acabou por concentrar o mercado e reduzir a competição.
Já nos últimos anos, a tendência tem sido de aumentar a competitividade e reduzir as taxas.
Podemos ver algumas ações que exemplificam essa tendência, como: novas regras de
portabilidade salarial; regulação para fintechs de crédito; e a posição do Banco Central
reconhecendo a importância das fintechs para aumentar a competitividade.

REGULAÇÃO
A agenda BC+, do Banco Central, tem o objetivo de revisar questões estruturais do sistema
financeiro a fim de gerar benefícios sustentáveis à sociedade brasileira.
Essa agenda está dividida em 4 pilares:

Spread faz parte dos pilares “SFN mais eficiente” e “Crédito mais barato”, segundo o BC.

O QUE MUDOU E ESTÁ MUDANDO?
Destacamos algumas medidas, já em vigor ou em processo de elaboração e votação, com
potencial de incentivar a concorrência e aumentar a eficiência.

JÁ EM VIGOR
Resolução nº 4.656/18

Resolução nº 4.480/16

Criação da “Sociedade de Crédito Direto” e da
“Sociedade de Empréstimo entre Pessoas”.
Permite às fintechs manter contas de
pagamento e utilizar recursos próprios ou de
terceiros para oferecer empréstimos por meio
de plataforma eletrônica.

Permite a abertura e encerramento de contas
de depósito para pessoas físicas 100% online.

Resolução nº 4.639/18
Facilita a portabilidade do salário, já que torna
possível a solicitação também no banco do
cliente e não apenas no do empregador.
Além disso, permite a portabilidade para
contas de pagamento e não só para contas
depósito (exclusiva de instituições financeiras).

Resolução nº 4.549/17
Limitação do rotativo. Visa incentivar a
adimplência e auxilia na educação financeira.

Decreto nº 9.544/18
Fintechs de crédito poderão contar com 100%
de aporte de capital estrangeiro, a partir
apenas da autorização do BC para operar no
SFN.

EM DISCUSSÃO
Cadastro Positivo (PL 441/17)

Open Banking

É considerada uma ferramenta importante
para
estimular
a
concorrência,
pois
disponibiliza informações aos pequenos
agentes financeiros e fintechs que não contam
com a estrutura de informação dos grandes
bancos.

Modelo no qual os bancos disponibilizam APIs
abertas para que outros possam agregar
serviços usando os dados dos clientes.
Princípio de que os dados financeiros são do
usuário, e não das instituições financeiras.

FINTECHS NESSE CONTEXTO
Separamos algumas declarações recentes que exemplificam a posição dos reguladores frente a
fintechs.

"Dar crédito através de fintechs é uma forma mais
simples, mais inovativa, estimula a competição“
Ilan Goldfajn, Presidente BC

“Essas startups trazem inovação para o mercado, com
potencial de gerar mais eficiência e maior
democratização no acesso ao mercado de capitais”
Antonio Carlos Berwanger, Superintendente CVM

"É uma forma de negócio que vem reduzir
custos e mudar o sistema“
Ilan Goldfajn, Presidente BC

“A gente quer deixar as inovações saírem, permitir que elas
aconteçam, para depois vir a regulação — e não o contrário.”
Ilan Goldfajn, Presidente BC

“Acompanhamos o surgimento de plataformas que promovem a oferta
de serviços, como Uber e Airbnb, e em algum momento isso chegaria no
mercado financeiro de capitais. É uma tendência natural”
José Alexandre Vasco, Superintendente CVM

PANORAMA

BRASIL
QUEM ESTÁ ATUANDO AQUI, E EM QUAIS ÁREAS? QUAIS
OS BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE FINAL?
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MAPEAMOS
STARTUPS NO BRASIL
ATUANDO NO SETOR DE CRÉDITO.

Crédito pessoal

Outros

Cartão de
crédito

Antecipação

Marketplace
Crédito empresarial

Vale ressaltar que, no ramo de antecipação, observamos uma atuação forte de startups de meios de
pagamento. Porém, considerando que o core dessas startups não é o crédito e sim a solução de pagamento,
vemos como mais adequado colocá-las no mapeamento do nosso report sobre meios de pagamento.

QUEM ESTÁ ATUANDO NESSE MERCADO?
PESSOA FÍSICA
Crédito Pessoal: aquele sem a necessidade de comprovar a
finalidade do recurso. Debitado direto em conta para uso livre do
tomador.

Crédito Direto ao Consumidor: concedido na aquisição de
um bem para o seu parcelamento.

Crédito Consignado: aquele cujo desconto das parcelas é feito
direto na folha de pagamento.

Cartão de Crédito: também é uma modalidade de empréstimo.
Podendo entrar na categoria de CDC, mas com um limite pré-aprovado
e os altos juros no rotativo.

Crédito com Garantia: aquele com alguma garantia caso o
tomador não pague em dia, podendo ser um imóvel, um veículo ou um
montante investido na instituição que está concedendo o crédito.

PESSOA JURÍDICA
Crédito Empresarial: diferente do crédito pessoal, o
empresarial exige que a empresa possua uma conta na instituição
cedente do crédito e apresente um plano de negócio, mostrando o
direcionamento do recurso.

Antecipação de Recebíveis: é o processo de antecipar
recebimentos futuros para a data presente. Os valores antecipados
sofrem uma taxa de desconto, e as antecipações são realizadas por
instituições financeiras, securitizadoras ou factorings.

QUAL O

IMPACTO?

CRÉDITO MAIS BARATO
O impacto mais comentado das fintechs tem sido o potencial de redução nas taxas de juros.
Analisando a formação do spread, vemos por que isso pode ser possível.

SPREAD

INADIMPLÊNCIA
Coletar cada vez mais dados e usar novas tecnologias para aperfeiçoar os
modelos de precificação ajuda na redução da inadimplência.

IMPOSTOS E ENCARGOS
Fintechs possuem tributos mais baixos e não precisam cumprir com
obrigações como compulsório e FGC.
CUSTO ADMINISTRATIVO
O custo operacional de uma startup é consideravelmente menor, muito em função
da não presença física.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Um dos principais conceitos de startups bem sucedidas é ter o foco no cliente. Em um mundo
cada vez mais rápido e com mais opções, atrair e reter o cliente é fundamental.

Uma das melhores formas de atração
de clientes é a geração de conteúdo.
Nesse processo, as fintechs acabam
educando financeiramente seus
clientes.

Ser transparente e oferecer
ferramentas úteis ao cliente é uma
ótima forma de retenção, além de
contribuir para a sustentabilidade do
cliente.

CNDL e SPC Brasil estimam que o Brasil tinha em setembro

62,4 MILHÕES DE NEGATIVADOS

AUMENTO DO MERCADO
Os 60 milhões de desbancarizados representam quase metade da população economicamente
ativa, e movimentam cerca de R$ 665 BILHÕES ao ano.

As fintechs estão contribuindo para trazer os
DESBANCARIZADOS e os NEGATIVADOS
para o mercado de crédito.
Hoje, já é possível que desbancarizados tenham cartão de crédito e acessem linhas de crédito. E
com fintechs focadas em renegociação de dívidas, voltar a ter acesso a produtos financeiros está
cada vez mais fácil.

PARCERIAS
Uma das formas mais comuns de atuação das fintechs no mercado de crédito tem sido através de
parcerias com instituições financeiras tradicionais. Seja na formalização do processo, ou no
funding para os empréstimos.
Em 2016, Nubank e Goldman Sachs fecharam um primeiro acordo,
no qual a fintech teria uma linha de crédito de R$ 200 milhões
disponível no banco. Esse valor aumentou para R$ 455 milhões em
2017, e, segundo o Nubank, serve basicamente para o pagamento
dos lojistas enquanto não recebem dos clientes.
A Lendico, fintech de crédito pessoal, chegou ao Brasil em 2015
através de uma sociedade com o Banco BMG.
Em junho desse ano, a Lendico fechou parceria com o Banco CBSS,
com o intuito de ampliar sua oferta e oferecer novas políticas de
crédito.
Em março desse ano, a Geru passou a oferecer crédito consignado
através de uma linha em parceria com o Banco Cetelem, do grupo
francês BNP Paribas.

FIDC
Os FIDCs (Fundo de Investimento em Direito Creditório) têm sido uma forma comum de fintechs
garantirem funding para suas linhas de crédito e diversificarem suas receitas. Nubank, Lendico e
Creditas são exemplos desse movimento.

Fonte: IBGE

ENTÃO TUDO VAI MUDAR?

TAXA
É possível que, em um futuro próximo, vejamos
uma redução nas taxas de juros puxada pela
atuação das fintechs, pela redução da taxa básica
de juros e também pela ação de estímulo à
competição do Banco Central.

MARKET SHARE

0,3%
fintechs

Mas, ainda é difícil imaginar o market share dos
grandes bancos sendo ameaçado. Pela condição de
geração de caixa dos bancos, caso alguma fintech
comece a se destacar, é possível que movimentos
de aquisição aconteçam.

As fintechs de crédito representam cerca de 20% do total de
fintechs brasileiras, e têm recebido atenção especial em
função do potencial transformador e impacto social.
Mais do que redução nas taxas, elas atuam no mercado de
crédito baseadas na experiência do cliente, transparência,
desburocratização e educação financeira. Princípios estes,
que devem alterar para sempre a relação das instituição com
tomadores de crédito.

Fonte: Banco Central e ABFintechs
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