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O QUE É

PEER-TO-PEER

PEER-TO-PEER
O termo peer-to-peer (em português
par-a-par) ou P2P, se refere a um modelo
descentralizado, no qual as pessoas
podem prover acesso direto dos seus
bens à outros indivíduos ou empresas.

Esses bens podem ser recursos financeiros,
capacidade de processamento, automóveis ou
imóveis. E, a conexão entre as duas pontas é
feita via plataformas tecnológicas, de forma
segura e organizada..

P2P LENDING
Também conhecido como “empréstimo coletivo”, o P2P Lending foi criado em 2005 por uma
plataforma inglesa chamada Zopa. Nesse sistema, investidores atuam como provedores de crédito
para tomadores, sem a necessidade de um banco como intermediador.
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P2P LENDING vs CROWDFUNDING
Crowdfunding e P2P Lending são dois termos que ganharam muito destaque no mundo das fintechs
nos últimos anos. Por mais que haja semelhanças, apresentamos abaixo as principais diferenças entre
esses modelos de financiamento:
CROWDFUNDING
Via doação, mas com recompensa
como contrapartida: Reward-Based
Via doação, sem contrapartida:
Donation-Based
Empresas ou Pessoas com
projetos que precisam de
financiamento sobem a ideia na
plataforma de crowdfunding

Os interessados possuem
quatro formas de
participar, dependendo da
plataforma e do projeto

Via participação na empresa:
Equity-Based
Via dívida:
Debt-Based

P2P LENDING

Empresas ou pessoas com
necessidade de empréstimos
se cadastram na plataforma

A plataforma calcula para cada
perfil uma taxa de juros, similar a
um investimento de renda fixa

Investidores se cadastram e recebem
os pagamentos de acordo com a
proposta pré estabelecida

O modelo de crowfunding Debt-based pode ser bem semelhante ao P2P
Lending, desde que não seja atrelado à metas de performance da empresa.

OUTROS EXEMPLOS DE P2P
O P2P Lending é apenas uma das formas peer-to-peer. Abaixo, apresentamos algumas outras
aplicações para o modelo:

Insurance

Home Sharing

Car Sharing

Computing

P2P LENDING
PELO MUNDO

PANORAMA
Trazemos alguns dos principais players globais de P2P Lending. A fintech americana, Lending Club,
lidera o ranking com mais de US$44 bilhões emprestados desde sua criação, em 2007.
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REINO UNIDO - CONSOLIDAÇÃO
A primeira plataforma de P2P Lending do mundo, a Zopa, foi fundada em 2005 no Reino Unido. De lá
pra cá, o crescimento da modalidade foi expressivo e hoje, o Reino Unido é o país que possui a maior
taxa de investimentos P2P per-capita do mundo.
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CHINA – ASCENSÃO E QUEDA?
No início da década, o panorama de crédito chinês - acesso a financiamentos muito deficitários de
pequenos negócios e pessoas de classe média baixa - era promissor para novas fintechs. Nesse
contexto, foram alcançados números expressivos: saldo de operações superior a US$ 200 bilhões e
cerca de 10% dos financiamentos de carros no país.
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Porém, foi um crescimento desorganizado e desregulado. Então, fraudes e problemas de solvência
começaram a aparecer, deixando milhões de chineses sem garantias e com perdas significativas de
capital.
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O caso chinês traz diversos aprendizados para o futuro do P2P Lending. O crescimento
desenfreado, sem um arcabouço regulatório adequado que sustente as operações, pode colocar
em risco o funcionamento do modelo.

P2P LENDING
NO BRASIL

CONTEXTO BRASIL
O mercado brasileiro de crédito é gigante, com um saldo de R$ 2,9 trilhões em operações que
equivale a 47% do PIB. Mas, o crescimento visto entre 2012 e 2015 foi interrompido pelos anos de
crise.
SALDO OPERAÇÕES DE CRÉDITO BRASIL
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Apesar de grande, muitas pessoas e empresas ainda não possuem acesso a linhas de crédito,
principalmente pequenas e médias empresas que nos últimos anos viram o crédito ficar ainda mais
restrito.
PRINCIPAIS RAZÕES PARA NEGATIVA
DE CRÉDITO A EMPRESAS
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Em pesquisa realizada pelo Sebrae, taxas altas e falta de garantias foram as principais dificuldades
apontadas pelas empresas para conseguir empréstimo.
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DE EMPRÉSTIMO NOVO
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Sem crédito, as empresas recorrem a diversos meios de financiamento, como: negociação de prazos,
cheque especial, agiotas ou até dinheiro emprestado de conhecidos.

PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO
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P2P LENDING NO BRASIL
O percentual de fintechs de P2P Lending focadas em empréstimos para pessoas jurídicas (75%),
reflete a dificuldade do brasileiro em obter crédito empresarial.
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Em abril de 2018, foi aprovada pelo
Banco Central a Resolução nº 4.656/18,
estabelecendo a criação de um novo tipo
de instituição financeira: a Sociedade de
Empréstimo entre Pessoas (SEP). Com a
regulação, as fintechs que optarem por se
tornar SEP podem operar de forma
independente de outras instituições
financeiras.
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VOLUME
O volume emprestado via plataformas de P2P no Brasil cresceu de forma expressiva nos últimos
anos, superando os R$ 200 milhões.
RECURSOS EMPRESTADOS VIA PLATAFORMAS DE P2P
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REGULAÇÕES
O aumento de iniciativas de credito para pessoas físicas e jurídicas, foi um dos fatores essenciais para
que os reguladores criassem medidas estruturais importantes para o funcionamento da indústria.

Resolução nº 4.656/18
Criação da “Sociedade de Crédito Direto” (SCD) e da “Sociedade de Empréstimo entre Pessoas” (SEP).
Com a licença dada pelo Banco Central para se tornar SEP, fintechs de P2P poderão manter contas de
pagamento e atuar sem a necessidade de parceria com uma instituição financeira. Até hoje, nenhuma fintech
atua como SEP.

Resolução nº 4.657/18
A norma possibilita que fintechs de crédito de risco simples, sejam capazes de se expor a títulos de
securitização e exercer atividades relacionadas à custódia e à escrituração de títulos de crédito, permitindo
uma estrutura de custos mais adequada para as fintechs.

Decreto nº 9.544
Permite a participação estrangeira em até 100% do capital social de fintechs de crédito (SCD e SEP). Essa
medida corrige a desvantagem que as fintechs de crédito possuíam em relação à outras startups.

Instrução CVM 588/17
Regulamentou as operações de crowdfunding, permitindo que empresas com faturamento de até R$ 10
milhões realizem ofertas por meio de financiamento coletivo com dispensa de registro de oferta e de emissor
na CVM. A regulação é estratégica para a ampliação e melhoria da qualidade desses instrumentos de
financiamento, primordialmente importantes nas fases iniciais de diversas empresas.

CASE
Em um cenário de taxas de juros mais baixas, investidores estão buscando novas formas de
investimento para manter sua rentabilidade e diversificar seus portfólios. Do lado das empresas,
principalmente pequenas e médias, as taxas continuam altas e o crédito restritivo.
Somado a isso, vivemos um momento de evolução acelerada do mercado bancário brasileiro, com
inúmeras Fintechs surgindo para oferecer produtos novos e também tradicionais embalados em
tecnologias disruptivas e inovadoras, permitindo uma melhor experiência aos usuários, crescimento
em escala e custos mais baixos.
Nesse cenário propício, no início de 2018, nasceu a
Peak Invest. Uma plataforma digital de concessão de
crédito que opera no modelo de P2P Lending,
conectando empresas que precisam de empréstimo
com investidores buscando maior rentabilidade em
suas carteiras de investimento. Nesse modelo
investidores tem a oportunidade de receber
rendimentos mensalmente com retorno muito acima
do CDI e sem taxa de administração.

“Nossa missão é fomentar o empreendedorismo através
da oferta de crédito com taxas mais justas e oferecer uma
opção segura e rentável a nossos investidores.”

- Marcio Berger
Co-founder & CEO Peak Invest

A empresa desenvolveu um algoritmo próprio para a análise de crédito, unindo a experiencia de
profissionais com mais de 20 anos na área de crédito com práticas trazidas da economia real. A
análise é bastante criteriosa e combina fontes tradicionais e inovadoras.
A operação da Peak Invest é integrada com o Banco
Topázio através de APIs, seguindo o moderno
conceito de Open Banking, e a estrutura foi
montada com o apoio do escritório de advocacia
Pinheiro Neto. A formalização segue o conceito de"
“Operação Ativa Vinculada”, onde é emitido um CDB
como título de investimento e uma CCB como
instrumento de concessão de crédito.

“O principal pilar da Peak é a segurança,
tanto na formalização como na concessão
de crédito. Para isso, contamos com o apoio
do Banco Topázio e do Pinheiro Neto, dois
parceiros com experiência e conhecimento
comprovado no mercado” - Marcio Berger,
Co-founder e CEO Peak Invest

PEAK INVEST EM NÚMEROS

+ R$ 95M

+ R$ 18M

+ 850

em volume de crédito solicitado

em volume estimado para 2019

empresas analisadas

35% a.a. ou 550% do CDI

+ 600

36

de rentabilidade projetada

investidores cadastrados

empresas financiadas

IMPACTOS
NO TRADICIONAL

VANTAGENS

MENOS BUROCRACIA E MAIS CONVENIÊNCIA
Com o processo online, não há a necessidade de deslocamentos
ou de respeitar horários comerciais. O processo de análise de
crédito conta ainda com a ajuda da tecnologia, tornando-o mais
ágil.

ACESSO
Acesso a crédito para pequenas e médias empresas, que por
vezes não se encaixam nas políticas de crédito de grandes
instituições financeiras.

TAXAS MAIS BAIXAS AO TOMADOR
Por não ser intermediado por instituição financeira e ocorrer
100% online, as taxas para os tomadores tendem a ser menores.

RENTABILIDADE MAIOR AO INVESTIDOR
Possibilidade de diversificação de portfólio com taxas atrativas
de remuneração, sem cobrança de taxa de administração ou
serviço para o investidor.

TRANSPARÊNCIA
“Índice de crédito” com base na análise feita pela plataforma
disponível aos investidores. Além disso, o investidor escolhe
para quais empresas emprestar.

NOVAS TENDÊNCIAS
O Open Banking e o Cadastro Positivo podem impactar positivamente no mercado de P2P Lending.

OPEN BANKING
Compartilhamento seguro do histórico de dados com a permissão do usuário, possibilitando, por
meios de API’s, terceiros acessarem esses dados ou movimentarem recursos.

VELOCIDADE
Automatização do processo ao remover a necessidade de preenchimento
de informações e envio de documentação de forma manual.

ACURÁCIA
Com acesso ao histórico de dados financeiros dos usuários, as
plataformas P2P terão uma visão mais clara do real risco dos tomadores,
melhorando a relação risco retorno.

INTEGRAÇÃO
A integração e a interoperabilidade entre as fintechs e instituições
financeiras, facilita a adoção do P2P como forma de investimento e opção
de crédito.

CADASTRO POSITIVO
Espécie de currículo financeiro dos brasileiros, que registra a pontualidade nos pagamentos de contas
e ajuda a criar um histórico sobre os pagadores, melhorando a precificação na obtenção de crédito.

ABRANGÊNCIA
Com a nova lei de cadastro positivo e a inclusão automática dos
consumidores, haverá uma base de dados mais sólida para as plataformas
de P2P avaliarem o risco de crédito dos tomadores.

Inglês

SO WHAT?

O P2P Lending já é modalidade de
crédito e investimento relevante em
países como Reino Unido, EUA e
China, são duas empresas listadas em

Já são R$ 225 milhões em volume
emprestado, sendo mais da metade,
R$ 128 milhões, só em 2018. Mantido
o crescimento, e as projeções das

bolsa, um unicórnio e mais de US$ 80
bilhões emprestados. No Reino

startups do setor, esse volume deve
superar R$ 1 bilhão já em 2020.

Unido, quase 1/3 dos empréstimos
para pequenas empresas são feitos
através de plataformas de P2P.

No Brasil a modalidade ainda está em
fase inicial, mas já se mostra uma
opção viável para investidores atrás
de maiores retornos e tomadores
buscando novas linhas de crédito,
potencialmente mais baratas.

O momento apresenta condições
favoráveis ao desenvolvimento do
empréstimo coletivo. Por um lado, as
taxas de juros estão cada vez mais
baixas e os investidores acostumados
a retornos altos, buscam manter sua
rentabilidade. Por outro, a retomada
da economia e também a redução dos
juros impulsionam a tomada de
crédito por pessoas e empresas.

Cadastro positivo, open banking e a posição dos reguladores em incentivar avanços
tecnológicos e crédito mais barato devem ajudar a impulsionar o crescimento do
P2P Lending no Brasil.

Apesar de ser uma modalidade de investimento segura, inclusive regulada por
Banco Central e CVM, apresenta um risco de crédito não familiar ao perfil do
brasileiro, muito acostumado a investimentos de renda fixa com baixo risco. As

plataformas devem ser extremamente transparentes em relação a esses riscos, e
fazer um bom trabalho de estruturação das operações e de educação de seus
usuários para não “queimar” a modalidade.
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