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Aumento de investimento, penetração de tecnologia e avanços regulatórios, somados ao
cenário do setor ﬁnanceiro brasileiro – alta concentração, alto custo e altos spreads –
ﬁzeram de 2018 um ano excelente para as ﬁntechs.
O número de novos players continua a crescer de forma acelerada, assim como o
número de clientes. Além da facilidade trazida pela internet e os smartphones, a
desconﬁança em fazer investimentos ou abrir uma conta corrente via startups está
ﬁcando para trás, levando a base de clientes da casa dos milhares, para a dos milhões.
Observamos ainda o movimento de startups de core não ﬁnanceiro entrando no
mercado de ﬁntechs, oferecendo serviços e produtos ﬁnanceiros como diferencial
competitivo e forma de capturar mais valor de suas bases.
Para suportar esse crescimento, as ﬁntechs brasileiras receberam investimentos
recordes em rodadas cada vez maiores, inclusive de capital estrangeiro. O setor teve seu
primeiro unicórnio, contou com deals relevantes a nível global e 3 IPOs, sendo dois nos
EUA e um aqui no Brasil.
Com o objetivo de reduzir custos e aumentar a competição no sistema ﬁnanceiro, os
reguladores - em especial o Banco Central - tiveram uma postura aberta e favorável às
ﬁntechs, aprovando medidas importantes para diminuir barreiras e tornar o sistema
mais seguro e eﬁciente.
Mais afastado do olhar do público geral e impulsionando essa tendência de aumento de
eﬁciência e diminuição de custo, as ﬁntechs B2B vêm exercendo papel importante no
crescimento sustentável de empresas de todos os portes, mas principalmente pequenas e
médias, reduzindo custos, automatizando e inovando na “cozinha” do setor ﬁnanceiro.
Todas essas conquistas ﬁzeram de 2018 um ano de amadurecimento e avanços
irreversíveis para o setor, o que nos leva a crer em um 2019 ainda mais promissor e
disruptivo!
Nesse report, você poderá conferir uma análise completa desses fatos e as ﬁntechs que
mais se destacaram nesse último ano.

Pietro Bonﬁglioli
Co-founder Fisher VB
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FINTECHS NO BRASIL
TEMPESTADE PERFEITA
Antes de entrar nos acontecimentos de 2018, vale
relembrar o porquê do Brasil ser um espaço tão
promissor para ﬁntechs.
Diferente de outros mercados que apresentam
algumas características ideais, o Brasil possui quase
todas elas combinadas.

Concentração

1

CONCENTRAÇÃO

85% das agências

Os cinco maiores bancos brasileiros
concentram 85% da agências, 80% dos
ativos e 79% do crédito.

80% dos ativos
79% dos crédito

29,1%
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Spread (% a.a.)

CUSTO
Além do spread no Brasil ser um dos mais
altos no mundo, aqui o acesso a serviços
ﬁnanceiros também é caro.

POPULAÇÃO
O Brasil tem 209 milhões de habitantes,
sendo 112 milhões parte da população
economicamente ativa.
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PENETRAÇÃO
A penetração de serviços ﬁnanceiros é
muito baixa. Aproximadamente 1/3 da
população ainda é desbancarizada.

TECNOLOGIA
Na contramão dos serviços ﬁnanceiros, a
penetração de tecnologia é elevada
inclusive para padrões de primeiro mundo.

Fonte: BACEN, World Bank, ONU, IBGE
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AMADURECIMENTO
Alguns sinais provam o amadurecimento do
ecossistema em 2018: crescimento expressivo no
número de ﬁntechs, deals relevantes a nível global,
aumento expressivo de clientes e alterações
regulatórias.

CADA VEZ MAIS FINTECHS
O número de ﬁntechs brasileiras cresceu de forma acelerada nos últimos anos. De 2014 a 2018, o
crescimento foi de 700%.
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DIVERSOS SEGMENTOS
Hoje, é difícil encontrar algum segmento ou serviço ﬁnanceiro que não tenha uma ﬁntech atuando.
FINTECHS POR SEGMENTO

Meio de pagamento

Gestão ﬁnanceira

Investimentos
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MUITOS CLIENTES
Observamos algumas ﬁntechs com milhões de clientes e em ritmo de crescimento acelerado.

NÚMERO DE CLIENTES
em milhares
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Fonte: Elaboração Fisher VB
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GRANDES DEALS
Em 2018, tivemos diversos deals com tamanhos expressivos no âmbito global.

US$180 M - Secundário
US$150 M - Series E

US$55 M - Series C

US$30 M - Series D

US$2,3 B - IPO

US$722 M - IPO

US$1,5 B - IPO

REGULAÇÃO
Diversas medidas mostraram uma vontade dos reguladores em aumentar a competição e a
eﬁciência no setor ﬁnanceiro, indicando um amadurecimento do ecossistema de ﬁntechs.

Resolução nº 4.656/18

Decreto nº 9.544/18

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.

Fintechs de crédito poderão contar com 100%
de capital estrangeiro no capital social, apenas
com a autorização do BC para operar no SFN. No
Brasil, a participação estrangeira no capital de
instituições ﬁnanceiras depende da
manifestação do interesse do Estado brasileiro.

Resolução nº 4.707/18

PLC 73/18 – Aprovado pelo Senado

Reduz a chamada “trava bancária”, que obrigava
os lojistas a fazerem suas operações de
antecipação de recebíveis com apenas uma
instituição. A resolução limita a trava bancária,
possibilitando que haja antecipação com outras
instituições ﬁnanceiras, aumentando a
concorrência.

Regulamenta a emissão das duplicatas
eletrônicas, com potencial de destravar até R
$480bi em crédito. Aumenta a concorrência do
mercado e o potencial de expansão das
ﬁntechs.

Caso Neon
O BACEN decretou a liquidação extra judicial do Banco Neon. Alegando PL negativo e medidas
inadequadas contra fraudes e lavagem de dinheiro, o episódio gerou uma confusão ao relacionar o
Banco com a ﬁntech Neon Pagamentos, que utilizava o banco para realizar algumas operações. Depois
do ocorrido, o Banco Votorantim se consolidou como novo parceiro da Neon.

CASE

Fundada em 2014, a Allgoo é uma ﬁntech com foco em soluções de Inteligência Artiﬁcial aplicada
a Investimento e Open Banking.
Tem atuado no fortalecimento dos canais digitais de instituições ﬁnanceiras como Banco Soﬁsa,
Banco Fibra, Andbank Private Bankers, Corretora Magliano, Coinvalores DTVM, Genial Investimentos,
entre outras. Pioneira em White Label para bancos digitais, é uma ﬁntech exclusivamente B2B com
reconhecida atuação na robotização da área de investimentos e que fornece suas soluções através de
API’s na lógica de Open Banking.

Exemplo de sua solução de Robô Advisor pode ser encontrado no Banco Soﬁsa, que lançou um app
com inteligência artiﬁcial embarcada para gestão de investimentos. O objetivo é dar a todos os seus
clientes a melhor experiência no consumo de produtos e serviços ﬁnanceiros, de forma digital e
personalizada. A aplicação acessa via API’s os algoritmos inteligentes de Robô Advisor para a
proposição de uma carteira de investimentos, acompanhando diariamente a aplicação para propor
qualquer mudança se necessário.

Outra empresa do setor ﬁnanceiro que usufrui da mesma solução é a
Genial Investimentos, que utiliza as API´s em seus simuladores de
investimentos, mostrando aos clientes o desempenho de carteiras de
investimento sugeridas pela inteligência artiﬁcial.

“Em apenas um ano, a corretora dobrou seu faturamento e sua base de clientes ativos saltou de 2
mil para 3 mil. Isso porque o novo processo digital melhorou signiﬁcativamente o padrão de
atendimento e os resultados para os investidores.”
- Raymundo Magliano Neto , CEO da Magliano Invest

Em 2018 a Allgoo foi apontada, em um estudo promovido pela Fisher e KPMG, como a única ﬁntech a
utilizar Inteligência artiﬁcial na gestão de investimentos. Além disso, sua solução de Robô Advisor foi
ﬁnalista no Prêmio Idea da Associação Brasileira de Bancos Comerciais na categoria User
Experience.

CASE

COMO CRIPTOMOEDAS PODEM IMPULSIONAR
O TURISMO NACIONAL
John é um suíço de 30 anos que, tanto em sua cidade, Zug, como pela Europa em suas viagens, paga
com Bitcoin os estabelecimentos que visita.
Em 2019, John e seus amigos tentaram pagar seus pacotes de 20 dias no Brasil (essa é segunda vez
que vem para o país) usando Bitcoin, evitando taxas de câmbio abusivas - vale acrescentar que o
pagamento dessa forma acontece em até 48 horas - o que aumentaria seu poder de compra entre
15 e 20%, mas não conseguiram. A agência de turismo ainda não tem essa opção de pagamento.

Se a agência conhecesse a Warp e o
aplicativo WarpExchange, poderia
realizar a operação, recebendo em sua
conta corrente em Reais, em até 48h,
sem pagar mensalidade e sem precisar
de maquininha. Poderia ainda elaborar
uma rota personalizada para eles, com os
estabelecimentos que já aceitam o
Bitcoin com o mesmo sistema da Warp
pelo site Rota do Bitcoin.

Apesar do Brasil ser um país com alto potencial para o turismo, ainda precisa melhorar as variáveis
que contribuem na cadeia do turismo, tornando-se mais receptivo aos turistas estrangeiros. O Bitcoin
já causa esse efeito em outras economias que por fatores históricos, talvez, compreendam melhor o
poder da eﬁciência tecnológica nos serviços que disponibilizam aos seus empresários e aos turistas
que espalham o encanto de seus países ao redor do mundo. Talvez em 2020, John conte uma história
diferente e melhor sobre o Carnaval do Brasil.

CASE

FOMENTANDO O IMPACTO DAS FINTECHS E STARTUPS
NA OFERTA DE CRÉDITO NO BRASIL.
As pequenas e médias empresas desempenham um
papel extremamente importante na maioria das
economias. No Brasil, de acordo com o Sebrae, elas
respondem por mais da metade dos empregos com
carteira assinada no setor privado e quase 30% do PIB.

52%

30%

dos empregos no setor
privado com carteira assinada

do PIB

Apesar dos números, é surpreendente que enfrentem diﬁculdade para obter recursos
ﬁnanceiros. Nos últimos dois anos, segundo dados do Banco Central, o saldo de crédito no sistema
ﬁnanceiro nacional para micro, pequenas e médias empresas encolheu 25%. Os dados ainda
mostram que os principais entraves para obter crédito pelos meios tradicionais, além das taxas de
juros historicamente altas, são as garantias exigidas, as condições de prazos de pagamento e a
burocracia excessiva, que pesa ainda mais para negócios com estruturas enxutas.
Isso torna evidente a necessidade de fontes alternativas que ofereçam condições mais adequadas e
menos burocráticas para a realidade destes negócios.

Acreditamos que as ﬁntechs e startups irão se tornar cada vez mais protagonistas nesse cenário,
especialmente no setor de pagamentos, em razão da crescente oportunidade no mercado de
crédito privado no país.
A Captalys foi pioneira na criação de fontes
alternativas de crédito no Brasil, apresentando uma
solução Credit-as-a-Service que possibilita empresas de
todos os portes, de startups a multinacionais, oferecerem
produtos de crédito desenhados especiﬁcamente para
seus clientes. A solução contempla desde capital até a
cobrança de pagamentos, passando por tecnologia,
plataformas de produtos digitais, análise de crédito e
gestão de ativos.
A ambição da Captalys é empoderar empresas e
pessoas a investirem, ofertarem e terem acesso ao
crédito, para que possam criar prosperidade para si, suas
comunidades e nosso futuro coletivo.

FINTECHS ?
Observamos startups e empresas com core não
ﬁnanceiro e base relevante de clientes criando
serviços ﬁnanceiros como diferencial competitivo e
forma de capturar mais valor de suas bases.

FINTECHS ?
Gigantes do mundo de startups, principalmente marketplaces, estão se adaptando para oferecer
serviços ﬁnanceiros como facilidade e diferencial aos seus clientes. Ao mesmo tempo , aproveitam
para capturar uma parcela maior dos valores transacionados em suas plataformas. Essas empresas
têm recebido grandes aportes de capitais e visam aumentar suas receitas em suas bases de clientes
já ﬁdelizadas.

US$500 M - Series E
Terminal de pagamento “maquininha” – próprio.

R$250M - Series C
Faz análise de crédito e atua como
ﬁador para usuário com bom histórico
de crédito, eliminando a necessidade de
seguro ﬁança ou ﬁador.

US$200M – Series D
RappiPay, carteira digital que
permite transferências e
pagamentos.

US$63M - Series C
Yellow Pay, meio de pagamento para
permitir que desbancarizados possam
usar a plataforma.

MUITO FORTE NO VAREJO
Marketplaces, inclusive os mais tradicionais, começaram a criar suas soluções e iniciativas de meio
de pagamento.

Mercado Pago, plataforma de meio de pagamento com
serviços de wallet, terminal de pagamento, entre outros.

Ame Digital, conta digital para transferências, recebimentos e
compras nos sites da Americanas.com, Shoptime e Submarino.

Lançou, em parceria com a Getnet, um portal aos vendedores
da plataforma com soluções de serviços ﬁnanceiros como
antecipação, conciliação, geração de boleto, entre outros.

DESTAQUES
Contamos com a indicação do público e de pessoas
atuantes no ecossistema de inovação para eleger
quais ﬁntechs se destacaram em 2018.

DESTAQUES
Em parceria com a ABFintechs perguntamos ao público quais ﬁntechs brasileiras se destacaram em
2018. O resultado foi 311 votos e 105 ﬁntechs mencionadas, principalmente por pessoas
diretamente ligadas ao setor de inovação.
Trouxemos os principais motivos para as escolhas e contamos um pouco sobre as 5 mais votadas.

PRINCIPAIS MOTIVOS

Inovação

Entrega

O produto em si e o impacto
gerado no mercado.

Realmente entrega o que
promete.

Experiência

Crescimento

A boa experiência e
atendimento do cliente.

Apresentaram crescimento
expressivo.

MAIS VOTADAS

1º

2º

No início de 2018, o Nubank virou unicórnio, sendo avaliado em
mais de US$ 1 bilhão. Em outubro, viu seu valor de mercado
saltar para US$ 4 bilhões, após investimento da chinesa Tencent.
Fundado em 2013, no ano seguinte lançou seu primeiro produto:
um cartão de crédito internacional, sem anuidade e
completamente gerenciado por aplicativo. Em 2017, vieram o
Nubank Rewards (programa de pontos), a NuConta e, já em 2018,
anunciou os primeiros testes com a função débito. Assim, o
Nubank começa a assumir de fato a forma de um banco digital,
com mais de 5 milhões de clientes e US$ 700 milhões em
funding.

A Nexoos é uma plataforma de empréstimos peer-to-peer que
conecta PME's com necessidade de ﬁnanciamento a investidores.
Com o uso de inteligência artiﬁcial, a análise de crédito é feita de
forma digital e automatizada, prometendo oferecer taxas até
70% menores do que as de bancos tradicionais.
Com apenas dois anos de operação, a Nexoos já ﬁnanciou mais
de R$80 milhões, sendo mais de 400 empresas e 13 mil
investidores. Em 2018, a startup foi ﬁnalista do prêmio
"International LendIt Fintech 2018" na categoria "Emerging
Lending Platform"

3º

4º

A Creditas é uma startup fundada em 2012 que conta com a
principal plataforma online de crédito com garantia do país. A
ﬁntech oferece dois produtos: o empréstimo com garantia de
veículos e de imóveis.
Em maio de 2018, a Creditas entrou com pedido junto ao Banco
Central para se tornar uma instituição ﬁnanceira, visando trazer
maior eﬁciência aos processos e também expandir a operação
para criação de novos produtos. Em 2017, a ﬁntech captou cerca
de R$300 milhões com investidores, levando a um montante
estimado de cerca de R$360 milhões gerenciados em crédito no
ano de 2018.

A Monkey fechou 2018 com mais de 10 clientes, o que
representa mais de 50 mil fornecedores e um volume
transacionado de R$ 300 milhões.
Fundada em 2016, lançou em 2017 seu marketplace de
recebíveis. Ele permite que fornecedores de grandes empresas
obtenham recursos mais baratos, em linha com os custos de seus
clientes e com grande liquidez, cenário bem diferente da
realidade das PMEs.
Selecionados pela CB Insigths para o relatório Fintech Trends to
Watch in 2018, foi vencedora do FintechNow 2018, (prêmio
vencido pelo iFood em 2017). Foi também uma das poucas
startups brasileiras a ser convidada para participar do Startup
Academy do Money 20/20 USA e do WebSummit Portugal.

5º

A Monetus é uma startup fundada em 2016 que oferece um
serviço de gestão de investimentos 100% online, usando
algoritmos e sistemas que são popularmente conhecidos como
robô-advisor.
Por meio da plataforma da Monetus, os investidores conseguem
alocar montantes a partir de R$100,00 tanto em renda ﬁxa
quanto em renda variável. Ao possibilitar esse investimento
relativamente baixo, a ﬁntech se posiciona como uma das
startups mais promissoras para democratizar o acesso ao
mercado de capitais. Em operação há um pouco mais de um ano,
a Monetus já tem sob gestão mais de R$100 milhões.

6º a 10º

Pedimos também para que pessoas diretamente envolvidas com inovação indicassem quais
ﬁntechs mais se destacaram em 2018.

Roberto Dagnoni

Gustavo Ahrends

Mauro Negrete

Investidor Anjo

Investidor Anjo

Investidor Anjo

Eduardo Glitz

Aquarium

Joaquim Dick

Investidor Anjo

Hub de inovação LegalTech

Endeavor

Jander Martins

Ivan Marques

Investidor Anjo

TozziniFreire

E PRA 2019 ?
Trazemos um pouco da nossa percepção do que
deverá acontecer no ecossistema e os impactos
gerados.

E AGORA ?
As condições para o crescimento das ﬁntechs no Brasil se mantem (custo ﬁnanceiro, concentração,
população gigante, baixa penetração de serviços ﬁnanceiro, penetração de tecnologia) e, somadas
à retomada da economia, o cenário para 2019 se torna ainda mais promissor.
Entretanto, um dos desaﬁos que devem ser superados é o de mão de obra. A atração de talentos,
principalmente em desenvolvimento, começa a ser um ponto de atenção.

CRESCIMENTO
As ﬁntechs devem continuar seu crescimento não só em número, mas também em tamanho.
Devemos ver casos de internacionalização e expansão de ofertas e produtos.
Além da criação de novas ﬁntechs, um fenômeno que já acontece e deve se acentuar em 2019 é o
de outras startups agregando serviços ﬁnanceiros como forma de diferenciação e aumento de
receita.

INVESTIMENTOS
Parece que os grandes rounds chegaram pra ﬁcar e que o Brasil entrou de vez no radar dos
investimentos estrangeiros, inclusive os chineses. Em 2019, devemos ter grandes investimentos e
provavelmente um novo recorde.

NOVOS CLIENTES
Além dos clientes que já utilizam serviços e produtos ﬁnanceiros tradicionais e estão insatisfeitos,
as ﬁntechs estão trazendo clientes sem acesso e clientes mais novos que nunca tiveram contato
com serviços tradicionais. As novas gerações são nativos digitais e valorizam mobilidade, conexão e
facilidade. Acostumadas ao mundo dos aplicativos, conﬁam suas ﬁnanças a eles e gostam de
resolver tudo online, na palma das mãos.

PARCERIAS
Em busca de novos clientes e novas linhas de receita, parcerias com outras startups e com
instituições ﬁnanceiras devem se tornar cada vez mais comuns.
É provável que vejamos também algumas aquisições, seja de ﬁntechs capitalizadas consolidando
nichos ou de instituições ﬁnanceiras como forma de reação.

REGULAÇÃO
Apesar da mudança no comando do BC, a postura em relação à inovação deve se manter. Para esse
ano, são esperadas algumas regulações:
1) Open banking (compartilhamento seguro dos dados ﬁnanceiros dos clientes): oportunidade
para ﬁntechs acessarem mais clientes, mais informações e oferecerem produtos mais assertivos.
Para instituições ﬁnanceiras, possibilitará a geração de receitas não ﬁnanceiras.
2) Fast Payment (ou pagamento instantâneo): modelo que deve revolucionar o ecossistema de
pagamento. Permite a liquidação ﬁnanceira em tempo real, dispensando por exemplo o uso de
maquininhas ou realização de TED e DOC. O pagamento poderá ser feito através de um QR
Code (modelo que mudou o mercado chinês) e os recursos são transferidos em tempo real ao
vendedor, independente de dia e hora com custo muito inferior.

SPONSORS

APOIADORES

Quer participar dos próximos reports?
Entre em contato conosco:
Pietro Bonﬁglioli

Bruno Noale

pietro@ﬁshervb.com

bruno@ﬁshervb.com

ﬁshervb.com

