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“Está em curso uma revolução tecnológica e
comportamental, que mudou a forma de se investir no
mundo. Nesse cenário, abriu-se uma oportunidade ainda
maior no Brasil, com a chance de buscar milhões de
clientes sem acesso ou com pouco acesso ao universo dos
investimentos. Além disso, a cobrança de taxas elevadas
num mercado financeiro até então restrito e concentrado
já não atendia mais às demandas do investidor brasileiro.
Hoje, com maior concorrência no segmento, ganham os
clientes, os profissionais e as empresas eficientes. Há
uma conjuntura bastante promissora no mercado de
investimentos no Brasil, com forte potencial de
crescimento.”
Habib Nascif, CEO da Órama

"Uma das maiores fontes de inovação financeira é o mercado
de investimentos em dívida privada (private debt). O objetivo
dos fundos de dívida privada é unir investidores à quem
precisa de recursos, buscando desintermediar o mercado de
crédito, onde a rentabilidade do investidor é a rentabilidade
da carteira. No Brasil, ainda é um mercado inicial, mas
promissor quando consideramos a enorme concentração
bancária e a falta de acesso ao crédito no país."
Margot Greenman, CEO da Captalys

“Pela primeira vez na história, temos uma representação de
valor digital e independente de entidades centralizadas,
como o Estado ou instituições financeiras. Os efeitos do
blockchain e das criptomoedas já são sentidos em esferas
econômicas, como sua utilização no comércio e sua
capacidade de lidar com mais de 2 bilhões de reais
diariamente, e também em esferas sociais, como seu uso
para se proteger contra governos autoritários ou
hiperinflacionários, como a Venezuela.”
Fabricio Tota, OTC Director Mercado Bitcoin

Não é novidade que o modo de investir dinheiro está mudando. Passou de
presencial a digital em poucas décadas e agora está cada vez mais mobile e
intuitivo.
Mas, quais os efeitos práticos disso? Quem mais se beneficia dessa
evolução?

DE ONDE VIEMOS E PRA ONDE VAMOS?
Nesse report, traremos um panorama geral do mercado de investimento
no Brasil, passando pelas evoluções recentes e últimas inovações.
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Para receber mais conteúdos como esse
clique aqui e se inscreva na nossa news list.
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MERCADO GIGANTE
De acordo com a Anbima, o mercado brasileiro possui R$ 2,7 trilhões investidos por pessoas físicas
e, mesmo em anos de crise, o volume investido cresceu cerca de 10% ao ano.
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CONSERVADOR E CONCENTRADO
69% dos investidores estão no Sudeste e mais da metade do volume investido está em renda fixa
e poupança.
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CADA VEZ MAIS
O número de investidores cadastrados na Bolsa e no Tesouro Direto tem aumentado
consideravelmente.
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MAS AINDA É POUCO
Segundo estudo da OCDE, o Brasil é um dos países com menos poupadores (active savers), cerca
de 30% da população. Menos da metade da média dos países no G20.
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MUITO POUCO
De acordo com estudo da Anbima, em parceria com Datafolha, no ano de 2017, 75% dos brasileiros
não fizeram nenhum investimento. Entre os que investiram, apenas 9% o fizeram em aplicações
financeiras:
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Segundo o mesmo estudo, os meios mais utilizados pelos investidores para buscar informações
sobre produtos financeiro são:
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E OS MOTIVOS PARA NÃO INVESTIR ?
Dentre os que não investiram, 84% apontaram a condição financeira como fator
determinante. Além desse estão, entre os principais motivos :

Insegurança

Fonte: Anbima e Datafolha

Desconhecimento

Falta de Interesse

OS INVESTIMENTOS
ESTÃO

MUDANDO

Planejamento financeiro é um termo recente no Brasil. Até pouco tempo, a falta de
produtos, a hiperinflação e a frágil condição da economia do país limitavam os
investimentos financeiros. Até metade da década de 1990, poupança e bens duráveis
(carros, imóveis...) eram as formas populares de investimento.

Popularização de um dos principais
investimentos contra a hiperinflação: o
“overnight” ou “over” (prazo de 1 dia).

1980/
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Atualmente restrito a bancos.

1994

Criação do FGC (Fundo Garantidor de
Créditos), dando mais segurança a
investimentos como: letras de crédito,
CDB, poupança, entre outros.

1995

1997

Introdução do Home Broker
(ferramenta online de negociação)

Criação do Plano Real, que começa a
estabilizar a economia brasileira e abrir
espaço para planejamento financeiro.

Bovespa passa a adotar sistema de
negociação eletrônica Mega Bolsa,
ampliando o volume negociado.
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Criação do Tesouro Direto, programa do
Tesouro Nacional para a compra e venda
de títulos públicos de modo totalmente
online.

Bolsa supera os 100 mil investidores.
Lançamento do primeiro ETF brasileiro
(fundo de ações com referência em
índice de bolsa).

2004

Bolsa supera 500 mil investidores.

2008

Criação da BM&F Bovespa, a partir da
integração da Bolsa de Valores de São
Paulo e a Bolsa de Mercadorias e Futuros.

Popularização e surgimento de
corretoras online independentes.
Surgimento dos robô-advisors.

2011

Surgimento das exchanges de
criptomoedas.

2012

Criação dos COEs (Cerificados
de Operações Estruturadas).

Alteração na regra de
rendimento da poupança.
Surgimento das plataformas de
investimento coletivo.

2014

Hoje
Investidores Cadastrados:
Bolsa
740 mil

Fonte: B3, Tesouro Nacional, Anbima, Elaboração Fisher

Tesouro Direto
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Crypto Exchanges
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MAIS TECNOLOGIA
Tanto direta quanto indiretamente, a tecnologia teve papel fundamental na evolução desse
mercado, facilitando, atingindo e informando cada vez mais pessoas. Ela tornou o investimento
mais acessível e democrático.

NOVAS FORMAS DE INVESTIR:

Presencial

Telefone

Computador

Mobile

E DE SE INFORMAR:

Portais

Blogs

Canais Digitais

NOVOS PRODUTOS
Nas últimas décadas, não só a forma de investir mudou, mas também os produtos. Hoje, existem
dezenas de classes de ativos diferentes e acessíveis à população em geral.
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MAPEAMOS
STARTUPS NO BRASIL QUE
ATUAM NO SETOR DE INVESTIMENTOS.
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Optamos por colocar algumas das startups P2P que estavam no report de crédito, pois também são
uma plataforma de investimentos na outra ponta.

QUEM ESTÁ ATUANDO NESSE MERCADO?

P2P: investimento que conecta o investidor, ou investidores,
ao tomador de crédito. Possibilita ao tomador uma taxa mais
baixa e ao investidor um melhor retorno, mesmo com valores
menores.

Investimento coletivo: modalidade na qual investidores,
mesmo com valores pequenos, investem em um negócio ou
empreendimento através de uma plataforma. Permite que
empreendedor faça uma captação pulverizada.

Gestão financeira: aplicativos ou plataformas que ajudam
o usuário a fazer a gestão de seus investimentos.

Cripto Investments: plataformas e aplicativos que
permitem aos usuários investirem em cripto ativos de forma
simples, semelhante a uma corretora.

Robo Advisor: robôs de investimento que, de acordo com
perfil e objetivos do cliente, de forma automática, determinam e
gerem a carteira de investimentos.

Corretoras digitais: plataformas ou aplicativos
independentes e de fácil usabilidade, com diversas opções de
investimento para os clientes.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Hoje, são diversos os meios que difundem conhecimento sobre investimentos de
forma clara e didática para a população em geral, nas mais diversas mídias e em
diversos níveis de profundidade.

BANCOS E CORRETORAS
Bancos e corretoras sempre disponibilizaram informações e
análises sobre o mercado a seus clientes. Mas, recentemente,
começaram a criar conteúdos educativos em seus site, blogs,
mídias sociais ...

CANAIS YOUTUBE
Hoje em dia, uma das formas mais populares de se aprender
qualquer coisa é através de vídeos no Youtube. E com
investimento não poderia ser diferentes.
Canais como: Me Poupe!, O Primo Rico, EconoMirna, Dinheiro à
vista, Clube do Valor e Papo de Bolsa juntos, somam mais de 5

milhões de seguidores !

CASAS DE ANÁLISE
Embora existam iniciativas há bastante tempo, o modelo de casa
de análise se popularizou no Brasil a partir de 2009. Com o
objetivo de orientar investidores, principalmente pessoas física,
sobre como investir. Entre as mais conhecidas estão: Empiricus,
Nord Research, Eleven, Levante, Investmind e Suno.

CASES

Lançada em 2011, a Órama (visão em grego) nasceu para democratizar o acesso dos brasileiros a fundos
de investimentos, universo do qual apenas 2,5% da população participava, versus 45% nos EUA. Sua
principal missão é romper barreiras entre as pessoas e o dinheiro, mostrando formas descomplicadas de
cuidar dele com planejamento, segurança e rentabilidade. Não à toa, a Órama recebeu o Prêmio Amazon
Web Service – Fintechs Inovadoras em 2012.

O CAMINHO DA DEMOCRATIZAÇÃO
Para driblar aportes mínimos elevados, no início, a
Órama adotou a estratégia de complementar, se
necessário, o valor de entrada do cliente. Assim,
dependendo do produto, com apenas R$ 1 mil é
possível ser cotista de um fundo. A Órama foi a
primeira a não cobrar pela abertura e manutenção
de conta (até a TED é gratuita), e muitos produtos
têm taxa zero, ou seja, não há custos para o cliente.

Aporte Mínimo

R$ 1 mil

ÓRAMA

cliente

Um ambiente de fácil acesso (basta um cadastro online), seguro, transparente e descomplicado para
buscar informações e fazer aplicações. A plataforma usa o conceito “one stop shop” - em uma só tela, no
qual o cliente tem acesso à sua posição consolidada com uma interface personalizada e realiza as
operações. Além disso, pode receber sugestões de investimentos de acordo com o seu perfil.
Para os iniciantes, a Órama também oferece uma estrutura completa e gratuita, com eBooks, vídeos,
artigos, consultoria e programas ao vivo. “A Órama acredita que esse é o melhor caminho para o cliente
conhecer o mundo dos investimentos e ficar apto a tomar decisões com segurança”, diz Habib Nascif, sócio e
CEO da Órama.

PRINCIPAIS PRODUTOS
Em breve, estreia seu home broker, entrando no mercado de ações.

Fundos de Investimento
(ações, renda fixa, multimercado,
Imobiliário)

Planos de
previdência

Renda Fixa

COEs

(CDBs, LCs, LCIs, LCAs,
CRIs, CRAs, debêntures)

(Certificado de Operações
Estruturadas)

“A Órama é pensada com o foco no usuário da plataforma, seja ele investidor ou futuro investidor. Buscamos
os melhores produtos e as melhores tecnologias, com um time qualificado para oferecer aos clientes a melhor
experiência. Nosso portal é intuitivo, inovador, com ferramentas e robôs para auxiliar na tomada de decisão,
tudo desenvolvido para facilitar a vida financeira de quem investe",
diz Habib Nascif, sócio e CEO da Órama.

Para conhecer mais acesse: www.orama.com.br

O Mercado Bitcoin é a mais tradicional plataforma de compra e venda de criptomoedas do Brasil. O
website foi lançado em 2011, com o objetivo de facilitar o encontro entre compradores e vendedores
de criptomoedas. Atualmente, possibilita a negociação rápida e segura de:

Bitcoin
(BTC)

XRP
(Ripple)

Litecoin
(LTC)

Bitcoin Cash
(BCH)

Já movimentou aproximadamente

R$ 2,5

bilhões

ETH
(Ethereum)

Mais de

1,1 milhão

em 2018

de clientes

Além de facilitar a compra e venda de criptomoedas, o Mercado Bitcoin também oferece

carteira virtual, serviços para Grandes Clientes (OTC) e conteúdos informativos
sobre o mercado de criptomoedas.

Histórico de segurança comprovado
por mais de 7 anos de atuação

Um dos mercados mais líquidos
da América Latina

Uptime da plataforma
em 100%

Suporte disponível todos os dias
da semana (24/7)

Para conhecer mais acesse: www.mercadobitcoin.com.br

Uma estratégia de Renda Fixa
Dívida Privada (Private Debt) aliada à tecnologia e inovação
Em um momento de taxa de juros baixa e alta volatilidade no mercado de equity, como alinhar a sua
estratégia de investimentos? O investidor brasileiro ainda está pouco acostumado com essa realidade, o
que incentiva a busca por oportunidades com relação risco/retorno mais atraentes.

Com um movimento global em direção a investimentos
alternativos, o mercado mundial de Dívida Privada já
representa US$ 700 bilhões. No Brasil, essa classe de
ativos está nascendo e é chegada a hora do investidor
se preparar para uma nova realidade.

Mercado mundial Dívida Privada

US$ 700

bilhões

Acreditando no potencial desse mercado, a Captalys foi pioneira no mercado de Dívida Privada
no país. As carteiras de ativos da gestora são altamente diversificadas em relação ao risco, o que resiste
às crises mais agudas. Nos últimos anos, enquanto alguns fundos mais tradicionais apresentaram retornos
abaixo do CDI, os fundos da Captalys obtiveram rentabilidade impressionante, variando entre 140%

a

200% do CDI.
Para garantir a segurança e solidez dos investimentos dos seus
clientes, a empresa desenvolve tecnologia dentro de casa. “Ao
longo dos últimos oito anos criamos sistemas específicos para
controlar e monitorar individualmente 1,5 milhão de ativos
individuais”, explica Margot Greenman, CEO da Captalys.
Segundo ela, a tecnologia proprietária permite a oferta de
serviços operacionais para os originadores de crédito, como
fintechs, marketplaces, meios de pagamento e, até mesmo,
para pequenos bancos que não possuem capacidade
operacional para escalar a oferta de seus produtos de crédito.
Para alguns segmentos como esse, a Captalys também oferece
ferramentas para ajudá-los a entregar produtos modernos e
digitais para seus clientes.

Fundada em 2010, a empresa acredita que o crédito é um bem comum e uma força para o
desenvolvimento social e econômico. Por isso, ela investe seu capital financeiro, humano e
tecnológico para apoiar o crescimento do mercado de Dívida Privada ao unir investidores a quem precisa
de recursos, garantindo a solidez e segurança desses investimentos.

Para conhecer mais acesse: www.captalys.com.br

IMPACTOS

TRANSPARÊNCIA
As startups e a tecnologia trouxeram mais transparência e competição ao
mercado, compilando informações e disponibilizando aos clientes de forma
fácil e intuitiva.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Os conteúdos gerados por startups como forma de adquirir clientes, assim
como canais e blogs dedicados, ajudam a educar e informar a população em
geral.

DEMOCRATIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
Não é mais necessário ter um patrimônio relevante para montar um
portfólio diversificado, com variadas opções de produtos e classes de ativos.

MAIOR RETORNO
Competição, acesso a produtos mais rentáveis, carteiras automáticas e
taxas menores são alguns dos fatores que estão elevando as rentabilidades.
Estudo da Yubb mostrou que, em 2017, os robôs de investimento
apresentaram retorno de 134% do CDI.

FACILIDADE
É possível investir pelo celular com boa rentabilidade apenas escolhendo
um objetivo, sem precisar entender nada de investimentos.

AUMENTO DO MERCADO
As características descritas acima, além de beneficiar quem já é investidor,
ajudam a trazer, por um lado, cada vez mais pessoas para esse mercado e,
por outro, mais produtos financeiros e inovação.

E AGORA ?
NOVOS ENTRANTES
Com o mercado em crescimento, fácil usabilidade, linguagem simples e visual convidativo serão
fatores importantes para a atração de investidores de primeira viagem. Gamificação do
investimento é um exemplo de experiência do usuário já utilizado para aumentar o interesse e o
engajamento, e que tende a ganhar ainda mais espaço.

MOBILE
As pessoas estão passando cada vez mais tempo em seus dispositivos mobiles, principalmente os
millenials, então entregar uma experiência mobile de qualidade vai ser cada vez mais importante.
HORAS POR DIA NA INTERNET VIA MOBILE
(média Brasil )
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CUSTOS
Concorrência, automatização e escala são fatores que tendem a reduzir os custos de se investir.
Baixas taxas de negociação são um fator importante de decisão, principalmente para as gerações
mais novas.
CONSIDERAM TAXA ZERO PARA INVESTIR MUITO IMPORTANTE OU
O MAIS IMPORTANTE
(% dos entrevistados )

44%

77%

79%

Boomers

Geração X

Millennials

Fonte: GlobalWebIndex, Charles Schwab 2018 Investor Study
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Quer participar dos próximos reports?
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