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Beneficiadas pela debilidade dos players tradicionais no pós-crise econômica de 2007-8 e 

fortalecidas pela massificação da TI, as fintechs estão crescendo em todo o mundo. Seus 

modelos de negócios inovadores e baseados na mais nova tecnologia têm ameaçado o 

status-quo. O estado atual de desenvolvimento desse fenômeno será estudado, tanto de 

uma perspectiva global quanto brasileira. Os principais segmentos de atuação das fintechs 

serão então brevemente analisados e exemplos de startups que já impactam a economia 

real estudados. Além disso, uma dessas startups terá a sua análise aprofundada através de 

um estudo de caso, baseado na aplicabilidade do modelo de Value Network para descrever 

a sua geração de valor. Por último, serão abordadas as principais tendências futuras, 

incluindo as oportunidades e os riscos envolvidos nesse recente fenômeno. 
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 1. INTRODUÇÃO 

Desde a crise econômica global de 2007-8, reguladores de todo o mundo têm 

investido esforços em tornar o mundo das finanças mais seguro. Injetaram dinheiro de 

forma maciça em bancos e companhias para se evitar uma corrida bancária e uma 

quebradeira geral, o que ficou popularmente conhecido como “too big to fail”, ou grande 

demais para falir, em tradução livre. Além disso, promoveram a área de compliance como 

uma das mais importantes de qualquer empresa financeira1. 

Entretanto, recentemente outra revolução vem acontecendo de forma paralela, uma 

que pretende tornar o mundo das finanças não só mais prático e seguro como também dar 

ênfase a uma categoria até então muitas vezes negligenciada: os consumidores2. 

Os últimos anos mostraram o que a tecnologia da informação (T.I.) é capaz de fazer. 

Indústrias transformaram-se por completo, algumas até mesmo deixando de existir. Novas 

foram criadas a partir de modelos de negócio estritamente baseados no uso intensivo da 

tecnologia, modificando as relações de trabalho e sociais de forma definitiva3. 

Com o surgimento e a massificação do uso da internet nos últimos anos, a tendência 

de disrupção na concorrência por processos e negócios redefinidos com base em T.I. se 

intensificou e alcançou patamares jamais vistos. Se antes a tecnologia da informação 

começou a ser usada principalmente no escopo das operações e processos internos das 

empresas, como nas linhas de produção, agora o usuário final tem a oportunidade de se 

comunicar, de qualquer lugar e a qualquer hora, com custos quase irrisórios de transação, a 

qualquer pessoa ou empresa do planeta. 

Era de se esperar, portanto, que essa revolução se espalhasse rapidamente por 

todos os setores da economia, trazendo inovação e otimizando as relações de troca entre 

indivíduos e empresas. A figura 1.1 mostra exemplos reais de indústrias que já sofreram a 

influência das novas tecnologias, principalmente aquelas que reduzem a distância e as 

barreiras impostas por um mundo desconectado fisicamente e com altos custos de 

transação. 

                                            
1 Disponível em https://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startups-changing-
financefor-better-fintech-revolution 
2 ibid. 
3 Disponível em https://www.weforum.org/agenda/2016/01/digital-disruption-has-only-just-begun/  

https://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startups-changing-financefor-better-fintech-revolution
https://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startups-changing-financefor-better-fintech-revolution
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/digital-disruption-has-only-just-begun/
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Figura 1.1 Impactos em outras indústrias: exemplos 

Fonte: Época Negócios4, 2016 

 

Entretanto, apenas recentemente o movimento ganhou força em outros setores da 

economia. A combinação mágica entre geeks de t-shirt e o poder de transformação do 

venture capital finalmente chegou no mundo das finanças5. As fintechs exploram o potencial 

das novas tecnologias e almejam conquistar os consumidores através de modelos de 

negócios mais transparentes, confiáveis e customer-centric.  

Devido a estrutura rígida dos bancos, muitas vezes altamente hierarquizada e 

burocratizada, as Fintechs, que possuem via de regra uma estrutura mais enxuta, podem 

trazer produtos e soluções inovadoras de uma forma muito mais rápida e competir de igual 

para igual com os maiores bancos do mundo, uma vez que a conectividade quase 

onipresente no mundo atual extinguiu a necessidade de se estabelecer uma presença física 

para se conquistar os clientes e adquirir a escalabilidade necessária para se viabilizar o 

negócio. 

                                            
4 Disponível em http://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2016/01/o-fenomeno-fintech-nova-
leva-de-startups-que-invadiram-o-sistema-financeiro.html  
5 Disponível em https://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startups-changing-
financefor-better-fintech-revolution 

http://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2016/01/o-fenomeno-fintech-nova-leva-de-startups-que-invadiram-o-sistema-financeiro.html
http://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2016/01/o-fenomeno-fintech-nova-leva-de-startups-que-invadiram-o-sistema-financeiro.html
https://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startups-changing-financefor-better-fintech-revolution
https://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startups-changing-financefor-better-fintech-revolution
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A partir desse cenário, este projeto de graduação pretende discorrer sobre como as 

Fintechs estão assumindo uma posição de destaque na criação de modelos de negócios 

baseados no uso intensivo da tecnologia da informação, bem como se tornando um 

benchmark para os serviços financeiros dos mais variados tipos. Será destacado como os 

serviços oferecidos por estas empresas estão se tornando cada vez mais atraentes para os 

consumidores, sobretudo para aqueles cujo grau de satisfação em relação aos tradicionais 

prestadores de serviços financeiros está caindo e que, dessa maneira, procuram serviços 

com propostas de valor mais claras e que superem as dificuldades e altos custos fixos dos 

bancos tradicionais. 

Como veremos, outro destaque dessa revolução em andamento se refere à inclusão 

financeira. Em 2014, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não possuíam qualquer 

vínculo bancário6 e estavam, dessa maneira, completamente fora do sistema financeiro. 

Isso impede muitas vezes o desenvolvimento pessoal dessa camada subservida da 

população, além de frear o desenvolvimento de novos negócios devido à falta de opções de 

financiamento e infraestrutura, o que repercute negativamente em toda a economia. 

Por último, a figura 1.2, retirada de um relatório elaborado pela consultoria PwC com 

base em dados coletados junto a instituições financeiras tradicionais, nos dá uma estimativa 

acerca do tamanho do impacto a ser gerado somente pelas Fintechs independentes sobre a 

receita de diferentes modelos de negócios tradicionais. 

 

                                            
6 Disponível em 
http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf#page=3  

http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf#page=3
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Figura 1.2 Estimativa dos incumbentes acerca da parcela do seu negócio com risco de ser 
capturada por fintechs independentes 

Qual o percentual do seu negócio que poderá ser perdido para as fintechs nos próximos 5 
anos? 

Fonte: PwC Global Fintech Survey 2016 

 

Digno de nota é o horizonte temporal envolvido nessa previsão, de apenas cinco 

anos desde a elaboração do relatório, o que implicaria que até 2020 quase ¼ dos modelos 

de negócios tradicionais poderão ter sido vítimas de uma maior competição por parte das 

Fintechs. 

Serve, portanto, como alerta para os bancos que queiram se manter ativos nas 

próximas décadas e mostra também todo o potencial das Fintechs em consolidar a sua 

presença em um futuro cada vez mais próximo. 

O presente estudo tem por objetivo, justamente, analisar o impacto que os novos 

modelos de negócios baseados no uso intensivo da tecnologia da informação terão sobre o 

setor bancário e financeiro. Aqueles que participam ativamente do setor poderão, portanto, 

capturar as principais tendências, oportunidades e riscos para, dessa maneira, poderem se 

reajustar à nova realidade. 
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 2. METODOLOGIA 

Por se tratar de um fenômeno muito recente e ainda em constante desenvolvimento 

e transformação, as informações sobre o universo Fintech estão um tanto dispersas e 

obscuras, o que pode tornar uma síntese do movimento desafiadora. É, portanto, de suma 

importância filtrar o ruído em torno do ecossistema Fintech e concentrar-se ao máximo nas 

principais tendências, tecnologias inovadoras e startups de sucesso7. 

 

2.1) Consulta à base acadêmica 

Com a finalidade de se verificar a presença das Fintechs no meio acadêmico, foi 

feita uma pesquisa junto a base ISI Web of Science, uma das mais respeitadas do meio, no 

início de janeiro de 2018, cujos resultados englobam publicações até o final de 2017. O 

termo utilizado nessa pesquisa foi exclusivamente Fintech. O algoritmo então o procurou 

nos títulos, abstracts e keywords de trabalhos publicados e cadastrados nessa base. 

Os resultados fortalecem o descrito no primeiro parágrafo, uma vez que, dos quase 

70 artigos encontrados, o primeiro data apenas de 2015. Entretanto, conforme a figura 2.1, 

o fenômeno Fintech está sendo cada vez mais estudado, haja visto o crescimento 

expressivo de publicações nesses últimos três anos. 

 

Figura 2.1 Número de artigos Fintech publicados por ano 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da ISI Web of Science 

Foram, de fato, poucos artigos relevantes. Mas cabe lembrar que existe um delay 

entre a realização dos estudos e a sua publicação na literatura acadêmica, o que pode 

parcialmente explicar parte da demora do meio acadêmico em acompanhar esse fenômeno. 

                                            
7 Disponível em https://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/Fintech/pwc-fintech-global-report.pdf  

https://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/FinTech/pwc-fintech-global-report.pdf
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Entre todos os artigos da base8, dez foram selecionados através de seus títulos e 

abstracts para uma leitura completa, conforme ilustrado na tabela 1, que os organizou 

através do título, dos autores, da fonte e do ano de publicação.  

Tabela 1 Artigos Consultados 

# Título Autores Fonte Ano 

1 

The Influence of 
Information 

Technologies on 
Financial Market 

Kalmykova, 
Ekaterina Y.; 

Ryabova, Anna 
V. 

PROCEEDINGS OF THE 2016 
CONFERENCE ON 

INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN SCIENCE, MANAGEMENT, 

SOCIAL SPHERE AND MEDICINE 
(ITSMSSM) 

2016 

2 

How Internet has 
Reshaped the User 

Experience of Banking 
Service? 

Nam, Kiheung; 
Lee, Zoonky; 

Lee, Bong Gyou 

KSII TRANSACTIONS ON 
INTERNET AND INFORMATION 

SYSTEMS 
2016 

3 
Use of distributed ledger 

technology by central 
banks: A review 

Del Rio, Cesar 
A. 

ENFOQUE UTE 2017 

4 

Blockchain 
entrepreneurship 
opportunity in the 
practices of the 

unbanked 

Jesus Larios-
Hernandez, 
Guillermo 

BUSINESS HORIZONS 2017 

5 
THE RISE OF FINTECH 

opportunities and 
challenges 

Pollari, Ian 
JASSA-THE FINSIA JOURNAL OF 

APPLIED FINANCE 
2016 

6 

FinTech in Taiwan: a 
case study of a Bank's 

strategic planning for an 
investment in a FinTech 

company 

Hung, Jui-Long; 
Luo, Binjie 

FINANCIAL INNOVATION 2016 

7 
From Fintech to Finlife: 

the case of Fintech 
Development in China 

Chen, Long CHINA ECONOMIC JOURNAL 2016 

8 
Fintech Market 
Development 
Perspectives 

Kalmykova, 
Ekaterina; 

Ryabova, Anna 

RPTSS 2015 - INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON RESEARCH 

PARADIGMS TRANSFORMATION 
IN SOCIAL SCIENCES 2015 

2016 

9 

Who can get money? 
Evidence from the 

Chinese peer-to-peer 
lending platform 

Tao, Qizhi; 
Dong, Yizhe; 
Lin, Ziming 

INFORMATION SYSTEMS 
FRONTIERS 

2017 

10 

FinTech Transformation: 
How IT-Enabled 

Innovations Shape the 
Financial Sector 

Zavolokina, 
Liudmila; Dolata, 

Mateusz; 
Schwabe, 
Gerhard 

ENTERPRISE APPLICATIONS, 
MARKETS AND SERVICES IN 

THE FINANCE INDUSTRY, 
FINANCECOM 2016 

2017 

 

Fonte: Elaboração Própria, com dados de ISI Web of Science 

                                            
8 A base pode ser encontrada no anexo. 
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Após uma reflexão acerca dos assuntos tratados nos 10 artigos selecionados e 

levando-se em consideração a correlação e a contribuição com os temas abordados nesta 

monografia, cinco artigos foram escolhidos, seguindo a mesma ordem da Tabela 1. Uma 

leitura mais aprofundada e suas principais conclusões podem ser vistas a seguir: 

The Influence of Information Technologies on Financial Market (Influência das 

Tecnologias da Informação no Mercado Financeiro, em tradução livre), analisa a influência 

da Fintech no mercado financeiro bem como a sua contribuição na mudança dos sistemas 

financeiros, monetários e de crédito em muitos países. Os autores apresentaram um grande 

número de diferentes segmentos Fintech, que foram em sua maioria utilizados também 

neste trabalho, além de abordar Fintechs de grande destaque que também respaldam a 

nossa própria pesquisa. 

O artigo How Internet has Reshaped the User Experience of Banking Service? 

(Como a internet remodelou a experiência do usuário do serviço bancário?), mostra que as 

mudanças que as novas tecnologias trouxeram para os bancos nas últimas décadas são 

enormes e impactam a forma de se fazer negócios e fornecer serviços ao cliente, 

principalmente no que tange os canais de atendimento oferecidos a seus usuários. Neste 

artigo é explorada como a tecnologia da informação, a internet e os celulares estão 

contribuindo para as mudanças na vida do consumidor do sistema financeiro, sobretudo dos 

bancos. Como pode ser visto, os bancos procuram se afastar dos canais assistidos de 

forma pessoal, como as agências, o que é abordado também no presente trabalho na seção 

que discute os impactos já sofridos na economia. Dessa maneira, o cliente é transferido 

para canais de autoatendimento, como internet banking e serviços bancários móveis, com o 

intuito de reduzir custos e aumentar a fidelidade dos clientes em um mundo cada vez mais 

digitalizado. Além disso, foi investigado e comparado o comportamento na escolha do canal 

utilizado pelo cliente e as mudanças na lucratividade das instituições bancárias. Outra 

implicação significativa da pesquisa mostra que, para acelerar a mudança para os canais 

digitais, os bancos precisam investir mais esforços no desenvolvimento de funções no canal 

móvel, que permitirá uma interação amigável com os clientes, como pode ser visto nas 

soluções abordadas pelas fintechs descritas ao longo deste trabalho, como a consulta de 

vídeo, o bate-papo interativo, a geolocalização e recomendação customizada de produtos, 

entre outras. 

Os artigos Use of distributed ledger technology by central banks: A review (Uso da 

tecnologia do livro-razão distribuído pelos bancos centrais: uma revisão) e Blockchain 

entrepreneurship opportunity in the practices of the unbanked (o blockchain como 

oportunidade empreendedora nos hábitos dos que não utilizam os bancos) reforçam a 
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aplicabilidade e sustentam os argumentos de que o blockchain, que utiliza uma base de 

dados distribuída (DLT), seria a maior inovação dessa geração.  

Diante da capacidade disruptiva desta nova tecnologia, o primeiro artigo analisa o 

estágio em que um dos principais participantes do sistema financeiro, os bancos centrais 

das principais economias, se encontram e pensam em relação ao estudo e adoção de uma 

DLT. Apresenta também uma descrição da DLT, utilizada como orientação na descrição 

desta mesma tecnologia no capítulo 5.1.3 do presente trabalho, e mostra o interesse dos 

bancos pesquisados na utilização dessa tecnologia, reforçando a aplicabilidade e o 

interesse de uma DLT dos principais responsáveis que compõe o sistema financeiro.   

 O segundo artigo aborda a exclusão financeira, muitas vezes apontada como um 

grave problema e uma grande oportunidade para as fintechs no presente trabalho. O uso 

intensivo da tecnologia da informação, incluindo blockchain, capacitaram um tipo de 

empreendedorismo crescente que busca oportunidades para indivíduos financeiramente 

excluídos. Este artigo aponta que os fatores não monetários e práticas financeiras informais 

desempenham um papel importante nos hábitos dos financeiramente excluídos, o que 

favorece a utilização de algumas soluções apresentadas pelo blockchain por causa de suas 

características únicas, conforme será discutido neste trabalho. 

Finalmente, o artigo the rise of fintech: opportunities and challenges (o crescimento 

das fintechs, oportunidades e desafios, em tradução literal) reforça as tendências abordadas 

exaustivamente em toda esta monografia: as Fintechs estão passando por um rápido 

crescimento em todo o mundo. Este artigo analisa os principais responsáveis pelo 

crescimento das fintechs, seu papel na redefinição do mercado de serviços financeiros e o 

impacto de novos modelos de negócios baseados no uso intensivo da tecnologia. Ele 

também analisa as tendências de investimento em fintechs em todo o mundo e destaca 

uma série de desafios estratégicos e oportunidades para as instituições financeiras 

existentes, sobretudo os bancos. 
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2.2) Abordagem utilizada 

Além dos artigos acadêmicos, os autores consideram que a leitura de revistas de 

negócios, relatórios e artigos de associações de empreendedorismo e finanças, além dos 

trabalhos de consultorias especializadas, pode também ser, neste caso, uma importante 

fonte de conhecimento, uma vez que esses canais são em geral mais rápidos e responsivos 

a acontecimentos recentes. 

Além disso, serão abordadas diversas perspectivas ao longo do texto, contando 

muitas vezes com o posicionamento de CEOs e experts do ramo. Como será visto, os 

mesmos nem sempre estão em concordância sobre certos aspectos intrínsecos ao modelo 

de negócios e tendências apresentado, o que garante uma visão imparcial e fomenta o 

debate. 

Ademais, o trabalho será iniciado com um referencial teórico que servirá de base 

para a análise dos diversos modelos de negócio abordados. Logo em seguida, o PayPal, 

uma das primeiras Fintechs de sucesso, será brevemente analisado, passando-se 

posteriormente para um estudo do panorama atual das Fintechs, tanto no mundo quanto no 

Brasil. 

Logo depois, com base na classificação em cinco principais áreas de atuação das 

Fintechs de acordo com um relatório elaborado pela consultoria Ernst & Young, serão 

analisadas as principais tendências e características de cada uma, com exemplos de 

startups inovadoras. Vale notar que grande parte dos tópicos estudados e coletados - em 

número de palavras-chave - pela base do ISI Web of Science envolvem esses 5 setores de 

alguma forma. 

O modelo de ecossistema da PWC e o de Value Network serão aplicados a um caso 

de Fintech, a fim de calibrar sua aderência em um ambiente real e desdobrar as devidas 

análises sobre os efeitos disruptivos potenciais da empresa-objeto. 

Finalmente, o capítulo seguinte abordará os principais impactos já percebidos na 

economia real, além das tendências e a reação dos players incumbentes ao fenômeno. A 

conclusão fará um breve resumo do trabalho e discutirá as principais limitações e possíveis 

temas para pesquisas futuras, além de promover algumas considerações finais acerca do 

fenômeno.  
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 3. DEFINIÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1) Fintech 

Fintech, termo muito utilizado atualmente, deriva da expressão em inglês Financial 

Technology (Tecnologia Financeira, em tradução livre), e está diretamente ligado a 

empresas que se utilizam da tecnologia da informação para prover serviços e soluções 

financeiras inovadores. 

Inicialmente, o termo se referia à tecnologia utilizada no “back-end” das principais 

instituições financeiras9. Nos últimos anos, entretanto, a expressão passou a ser utilizada 

para toda a forma de inovação tecnológica no setor financeiro, principalmente aquela 

atrelada as startups. 

Dessa maneira, a Fintech, isto é, a tecnologia que faz os serviços financeiros mais 

eficientes e user-friendly e utiliza redes online e novas tecnologias como o machine learning 

e a inteligência artificial, o Big Data, o Blockchain, a internet das coisas e os aplicativos 

móveis, dentre outras, tem o potencial de impactar a vida financeira de bilhões de pessoas 

e transformar os serviços financeiros da maneira como os conhecemos10. 

Por se tratar de um termo que se encontra na interseção dos setores financeiros e 

de tecnologia, possui vasta abrangência. Isso se traduz na quantidade de players diferentes 

envolvidos no ecossistema Fintech: temos desde as startups e empresas de tecnologia 

maduras até as instituições financeiras consagradas, passando pelos reguladores e 

entidades governamentais e, por último, os consumidores e investidores11. 

Complementando o acima exposto, pode-se concluir através do framework 

apresentado na figura 3.1 que as fintechs fazem parte de um ecossistema sem fronteiras 

claras. Existe uma relação de interdependência entre as fintechs e empresas de setores 

adjacentes, como as que fornecem infraestrutura e tecnologia, além é claro de uma relação 

muitas vezes estreita com o próprio sistema financeiro tradicional. Essas relações entre 

empresas fazem parte do centro do framework. Na periferia aparecem então os outros 

atores, como os investidores, os consumidores, os reguladores e as tecnologias 

emergentes, todos eles desempenhando um papel não menos importante para o 

funcionamento de todo o ecossistema. 

                                            
9 Disponível em https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp  
10 Disponível em https://fpsb.org/wp-
content/uploads/2016/10/161005_rpt_FintechPaper_FINAL_REV.pdf  
11 Disponível em https://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/Fintech/pwc-fintech-global-report.pdf  

https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp
https://fpsb.org/wp-content/uploads/2016/10/161005_rpt_FintechPaper_FINAL_REV.pdf
https://fpsb.org/wp-content/uploads/2016/10/161005_rpt_FintechPaper_FINAL_REV.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/advisory-services/FinTech/pwc-fintech-global-report.pdf
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Figura 3.1 Ecossistema Fintech 

Fonte: adaptado de PwC (Blurred lines: How Fintech is shaping Financial Services, 2016) 

 

3.2) Referencial Teórico 

3.2.1) “Expectativas Líquidas” 

Enquanto os bancos estavam preocupados em superar os desafios da crise 

econômica global de 2007-8 e os seus desdobramentos, como a perda imediata de 

credibilidade e prestígio e o crescente desafio regulatório imposto pelas autoridades 

competentes objetivando evitar uma nova crise no futuro, os investimentos em inovação 

perderam prioridade. 

Ao mesmo tempo, eram introduzidas ao mundo novas tecnologias que mudariam a 

percepção de nível de serviço esperados pelo cliente e que, conforme será visto, afetariam 

diretamente o valor percebido pelo consumidor em produtos dos mais variados setores da 

economia12. 

Apenas para citar um exemplo, o Iphone, lançado em 2007 e responsável pelo 

ímpeto visto na criação e massificação dos smartphones desde então, possibilitou que 

                                            
12 Disponível em How Fintech is Shaping the Future of Banking | Henri Arslanian | TEDxWanChai 
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inúmeros novos modelos de negócio e serviços surgissem na forma de aplicativos. Estes 

acabaram por revolucionar vários aspectos da vida cotidiana, seja na esfera da 

comunicação (Whatsapp), do transporte (Uber), da acomodação (AirBnB), dentre tantos 

outros. 

Sendo assim, parte do desafio dos bancos atualmente se refere ao que Fjorn definiu 

como Liquid Expectations13, ou “expectativas líquidas”, em tradução livre. A expressão se 

refere à tendência que o consumidor tem em avaliar o nível de serviço obtido em um serviço 

com aquele recebido em outro, mesmo que originário de um setor diferente da economia. 

Por exemplo, se empresas como o Google podem prover os usuários com uma experiência 

fácil e integrada em diversas plataformas e serviços, como, por exemplo, um mesmo login 

para utilizar os serviços de busca, imagens, mapas, armazenamento na nuvem e e-mail, 

dentre tantos outros, a expectativa do usuário para o nível de serviço de produtos 

financeiros também será elevada, mesmo que o Google não tenha como foco produtos 

financeiros. 

O mesmo acontece, por exemplo, na relação do Uber com o checkout. Se ao 

término da corrida a finalização da conta e o pagamento são tão simples quanto sair do 

carro e fechar a porta, porque em outras indústrias é preciso aguardar pelo cálculo do valor 

devido e esperar em longas filas? 

Dessa maneira, de acordo com o acima exposto, os bancos precisam não só se 

preocupar com players que apresentam uma grave ameaça à satisfação do cliente com os 

seus produtos, mesmo não sendo competidores diretos, como também recuperar o gap 

tecnológico que surgiu entre as expectativas do cliente e os produtos oferecidos pelos 

bancos desde a crise. 

E é justamente esse um dos pilares de atuação de qualquer Fintech: atuar para 

solucionar um problema, seja criando novos serviços ou otimizando serviços existentes, 

usando e abusando de tecnologias inovadoras e modelos de negócios criativos para 

satisfazer e atender clientes insatisfeitos com o status-quo. 

 

 

 

                                            
13 Disponível em https://www.fjordnet.com/conversations/liquid-expectations/  

https://www.fjordnet.com/conversations/liquid-expectations/
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3.2.2) A Rede de Valor (Value Network) 

Quando se avaliam modelos de negócio, a geração de valor e as vantagens 

competitivas de uma empresa de uma maneira geral, inevitavelmente se pensa na Cadeia 

de Valor formulada por Porter em 1985. Segundo o autor, o valor é medido de uma forma 

muito simples: o que os consumidores estão dispostos a pagar por um produto. O valor 

superior é obtido através de produtos diferenciados que podem justificar um preço premium 

ou através de uma posição líder de custo, o que possibilita à empresa oferecer produtos 

semelhantes a um preço menor, por exemplo. 

O papel da cadeia de valor é dividir a empresa em atividades estratégicas para 

analisar e entender como criar um valor superior, ou seja, através da redução de custos ou 

da diferenciação. As atividades são distinguidas em atividades primárias - aquelas que 

criam valor - e atividades de apoio, que permitem que as atividades primárias aconteçam. 

Entretanto, apesar de ser amplamente aceita ao se analisar sistemas de manufatura, 

a Cadeia de Valor proposta originalmente por Porter encontra resistências quando se 

trabalha com o setor de serviços14. De acordo com Stabell e Fjeldstad, o modelo de Porter 

pode ser complementado através da Value Shop e da Value Network. 

A Value Shop pode ser utilizada para se descrever empresas que se utilizam de 

tecnologia intensiva para solucionar os problemas específicos de determinado cliente. Ao 

contrário da Value Chain, que narra processos fixos que produzem produtos padronizados, 

a Value Shop é responsável por organizar as atividades e os empregos de recursos 

levando-se em consideração o esforço necessário para se resolver o problema específico 

do cliente. De acordo com os autores, os exemplos mais comuns de empresas que se 

caracterizam através de uma Value Shop envolvem serviços profissionais, como aqueles 

encontrados na medicina, no direito, na arquitetura e na engenharia.  

A lógica de criação de valor numa Value Shop consiste na mudança de estados: 

transformar um doente em uma pessoa saudável, por exemplo. Também pode envolver a 

criação de algo novo, como um edifício. Além disso, tem como fundamentação a assimetria 

de conhecimento entre os atores e conta com processos que são cíclicos, interdependentes 

e interativos. Por exemplo, se o diagnóstico de um paciente indica que não existe doença, 

todas as etapas seguintes são automaticamente canceladas. 

A Value Network, por outro lado, baseia-se em uma tecnologia de mediação, 

responsável por vincular clientes que são ou desejam ser interdependentes. A tecnologia de 

                                            
14 Charles B. Stabell and Øystein D. Fjeldstad. Configuring value for competitive advantage: on 
chains, shops, and networks, Strategic Management Journal, 1998. 
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mediação facilita as relações de troca entre clientes distribuídos no espaço e tempo. Ainda 

de acordo com os autores, a própria empresa não é a rede, mas sim a responsável por 

fornecer um serviço de rede. 

A lógica de criação de valor surge justamente dos efeitos de rede, o que faz com 

que seja essencial ter uma base de clientes ativos e condizentes com os objetivos da 

empresa. Cada novo consumidor, desde que compatível com a proposta da empresa, 

adiciona valor a toda a rede. 

Além disso, as atividades de mediação ocorrem simultaneamente e em múltiplas 

camadas, podendo até mesmo envolver mais de uma instituição no oferecimento de um 

mesmo serviço. Dessa maneira, a definição de padrões é de grande valia para toda a 

indústria. 

A Value Network pode ser dividida em três atividades primárias principais: network 

promotion and contract management (promoção da rede e gestão de contratos), service 

provisioning (prestação do serviço) e network infrastructure operation (operação da 

infraestrutura de rede). 

A primeira se refere a atividades associadas à busca por novos clientes, assim como 

a seleção dos mesmos e a sua posterior inicialização, bem como o gerenciamento e término 

de contratos que regem o provisionamento de serviços e cobranças. 

A segunda envolve atividades associadas ao estabelecimento, manutenção e 

término de ligações entre clientes e a sua respectiva cobrança. 

Já a terceira envolve atividades associadas à manutenção e operação de uma 

infraestrutura física e de informação. 

As atividades de suporte, por outro lado, podem ser divididas em duas principais 

vertentes: a network infrastructure development (desenvolvimento da infraestrutura de rede) 

e a service development (desenvolvimento do serviço). 

A primeira envolve atividades associadas ao projeto, desenvolvimento e 

implementação de infraestrutura de rede, enquanto a segunda lida com tudo desde a 

modificação de um grande conjunto de possíveis contratos de clientes até o 

desenvolvimento de novos serviços, assim como procedimentos, formulários e interfaces. 

Pode-se sintetizar as informações acima através de um framework que descreve a 

Cadeia de Valor no formato de uma Value Network (figura 3.2). 
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Figura 3.2 A Value Network 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Stabell and Fjeldstad (1998) 

 

As atividades primárias estão sobrepostas para fortalecer a relação de interatividade 

simultânea entre elas. A falta de direção para a criação de valor (nenhuma seta identifica o 

cliente final) enfatiza que a empresa cria valor mediando clientes. 

Sendo assim, o modelo de Value Network é, atualmente, o mais recomendado para 

se analisar uma instituição financeira, como bancos de varejo, provedoras de seguro ou 

Fintechs, uma vez que são empresas de serviço que geram valor primordialmente através 

da mediação entre, apenas para citar um exemplo, credores e tomadores de empréstimo. 
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3.2.3) Inovação e Disrupção 

Uma das características das Fintechs é a sua capacidade de executar um conceito 

chamado inovação disruptiva, criado pelo professor de Harvard Clayton Christensen, cuja 

teoria foi apresentada pela primeira vez no artigo Disruptive Technologies: Catching the 

Wave15, publicado pela Harvard Business Review em 1995, bem como apresentado no livro 

The Innovator’s Dilemma (1997). 

"Disrupção", conforme definido por Christensen em What is Disruptive Innovation?16, 

descreve um processo pelo qual uma pequena empresa com poucos recursos é capaz de 

desafiar com sucesso empresas já estabelecidas no mercado. Estas muitas vezes se 

preocupam em melhorar seus produtos e serviços para seus clientes mais importantes e 

lucrativos, excedendo as necessidades de alguns segmentos enquanto ignoram as 

necessidades de outros, notadamente aqueles menos lucrativos. Em determinado ponto, 

seus produtos excedem em muito os anseios de grande parte da clientela, o que ficou 

conhecido como overshoot. 

Por outro lado, os novos entrantes que posteriormente se revelarão perturbadores 

começam por atingir satisfatoriamente os segmentos esquecidos com a sua nova 

tecnologia, ganhando força ao oferecer funcionalidades mais adequadas ao nível de serviço 

desejado - frequentemente a um preço mais baixo e com uma qualidade condizente. Os 

operadores tradicionais, que perseguem maior rentabilidade em segmentos mais exigentes, 

tendem a não responder vigorosamente em um primeiro momento, focando os seus 

esforços na inovação sustentadora, ou seja, aquela que almeja apenas a melhora na 

performance de produtos existentes. 

Os novos entrantes, em seguida, se movem para a gama alta, oferecendo o 

desempenho que os clientes principais dos operadores históricos exigem, ao mesmo tempo 

em que se preservam as vantagens que impulsionaram seu sucesso inicial. Quando os 

clientes mainstream começam a adotar as ofertas dos novos participantes de forma maciça, 

ocorreu uma interrupção e a empresa tradicional terá dificuldades em se adaptar à nova 

realidade. 

A figura 3.3 a seguir ilustra o acima exposto. As linhas vermelhas representam a 

evolução da tecnologia empregada, enquanto as linhas azuis as expectativas dos clientes. 

De acordo com a teoria, existe uma oferta muito superior, por parte dos players 

                                            
15 Disponível em https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave  
16 Disponível em https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation  

https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave
https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation
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incumbentes, em relação aos segmentos low-end e mainstream, o que garante uma janela 

de oportunidade para os novos entrantes e as suas novas tecnologias. 

 

Figura 3.3 Disrupção - Conceito Christensen 

Fonte: adaptado de What Is Disruptive Innovation? Harvard Business Review, 2015. 

 

Dessa maneira, conforme veremos nos capítulos seguintes, muitas Fintechs iniciam 

seu modelo de negócios voltado para aqueles consumidores que são atendidos de forma 

insatisfatória pelos players existentes, ou até mesmo não atendidos de forma alguma, 

criando novos mercados. 

Apenas para citar um exemplo, muitas pequenas e médias empresas enfrentam 

dificuldades na hora de se obter um empréstimo, uma vez que o custo de análise por parte 

do banco pode ser melhor diluído em montantes maiores, o que faz com que esse 

segmento seja menos lucrativo e interessante para os bancos. 

Sendo assim, muitas Fintechs atuarão, baseadas em suas soluções altamente 

tecnológicas e automatizadas, para atacar essa parcela mal atendida pelos incumbentes. 

Pode-se agora esperar que elas subam gradativamente para os segmentos up market em 

um futuro próximo, o que comprovaria mais uma vez a teoria de Christensen.  
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 4. FINTECHS 

4.1) Um sucesso inicial: PayPal 

4.1.1) A cultura empreendedora 

Pode-se afirmar que o PayPal foi uma das primeiras Fintechs bem-sucedidas desde 

a massificação da internet e que a mesma contribuiu significativamente para a retomada de 

confiança na indústria após a bolha ponto-com de 2001. Sua venda em 2002 para o Ebay 

por USD 1,5 bilhão enfatizou não só o valor que as Fintechs podem gerar com seus 

modelos de negócio inovadores, como também o poder disruptivo que a infraestrutura do 

Vale do Silício e a sua cultura organizacional exercem sobre qualquer indústria. 

Seus fundadores incluem Peter Thiel e Elon Musk, notadamente dois dos maiores 

empreendedores do passado recente. O time que o construiu foi tão longe que o termo 

“PayPal Mafia” chegou a ser cunhado e comparações com o “Traitorous 8”, que foram os 

responsáveis pela criação da INTEL após saírem de uma das principais companhias de 

semicondutores no final da década de 60 e que marcou os primórdios do Vale do Silício, se 

tornaram rotineiras. 

Após saírem da empresa, muitos dos seus fundadores e primeiros funcionários 

fundaram outras startups igualmente bem-sucedidas, nos mais variados setores da 

economia. Elon Musk se destacou no setor aeroespacial com a SpaceX, trazendo disrupção 

e principalmente agilidade para um setor que se acostumou a viver de contratos 

governamentais bilionários e prazos medidos em décadas. Também impactou o setor 

automobilístico através da Tesla, fazendo com que a revolução do carro elétrico se tornasse 

realidade para cada vez mais pessoas. Para ressaltar o tamanho do desafio, a Tesla foi a 

primeira grande empresa automobilística americana a ser bem-sucedida desde a criação da 

Chrysler na década de 20.  

O Youtube mudou a forma como o conteúdo é produzido e consumido na internet. O 

LinkedIn revolucionou o trabalho dos headhunters e como o mundo profissional se conecta 

e interage. O Founders Fund, a 500 Startups e a Sequoia Capital fazem parte dos mais 

respeitados fundos de venture capital no mundo, exponencializando o poder de inovação de 

ainda mais startups. 

A Palantir revolucionou a utilização e a análise de dados através do uso de Big Data 

e inteligência artificial. À sua tecnologia é atribuída parte do sucesso em se localizar o 

homem mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. 
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Para exemplificar o tamanho do impacto que a máfia gerou, a figura a seguir reúne 

as principais empresas fundadas por esse seleto grupo de empreendedores: 

 

Figura 4.1 A Mafia do PayPal e seus desdobramentos 

Fonte: http://www.dugcampbell.com/success-and-the-PayPal-mafia/  

 

Quais seriam então as principais lições a serem retiradas desse time singular? Peter 

Thiel, em seu best-seller Zero to One, corrobora a hipótese de que o sucesso dessa equipe 

começou já na fase de recrutamento. Para ele, é essencial procurar acima de tudo 

conspiradores, ou seja, pessoas que se identifiquem com o projeto da startup e que 

possuam sinergia com os outros membros da equipe para além das relações de trabalho 

formais. O recrutamento de uma empresa jamais deveria ser terceirizado, assim como as 

benesses que trouxeram fama ao Vale do Silício nunca deveriam ser usadas como meio 

principal de persuasão. 

Ele cita a contratação do vigésimo empregado como um ponto de inflexão. Até esse 

ponto a maioria dos candidatos pode ser facilmente atraída por uma parcela significativa de 

equity na empresa ou cargos de alta responsabilidade. A partir do vigésimo empregado, 

http://www.dugcampbell.com/success-and-the-paypal-mafia/
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entretanto, surge uma questão fundamental para a startup: como se diferenciar para atrair o 

melhor talento disponível no mercado? 

A resposta para essa pergunta é específica para cada Startup, uma vez que cada 

uma delas deveria possuir uma missão em que ninguém mais está se dedicando. No caso 

do PayPal, a criação de uma moeda digital para substituir o uso do dólar em espécie era o 

principal fator de atração dos “conspiradores”.  

Thiel esclarece, entretanto, que apenas uma missão não é capaz por si só de atrair 

e reter os melhores talentos. A combinação perfeita de atração deve permitir que os futuros 

funcionários façam um trabalho insubstituível em um problema fundamental ao lado de 

pessoas brilhantes. E foi justamente essa cultura que fez do PayPal uma das primeiras 

Fintechs de grande sucesso e permitiu futuramente o sucesso da “PayPal Mafia” em suas 

outras empreitadas. 

 

4.1.2) O modelo de negócios, sua fundação e a venda para o Ebay 

O PayPal foi o resultado da união de 2 Fintechs, a Confinity e a X.com. No final da 

década de 90, ambas competiam lado a lado com modelos de negócio muito similares. Até 

mesmo o escritório das duas startups estava localizado na mesma rua. Prevendo os riscos 

que um colapso das empresas de internet teria sobre o futuro das duas empresas, seus 

fundadores Peter Thiel e Elon Musk decidiram se juntar de igual para igual e reunir os 

esforços sob uma mesma empresa, capaz de deixar a rivalidade de lado e fazer com que 

ambas focassem em um produto capaz de superar a crise que estava por vir. 

Inicialmente, o foco dessas empresas era permitir a transferência de recursos entre 

portadores de PDAs (Personal Digital Assistant, ou Assistente Digital Pessoal – figura 4.2), 

uma espécie de antecessor do smartphone. Sendo assim, permitia que indivíduos 

transacionassem valores de forma 100% digital. Entretanto, a desconfiança dos usuários 

em relação à segurança nesse ambiente online ainda era suficientemente grande a ponto 

de tornar a adesão em massa uma tarefa mais difícil do que originalmente estimada. 
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Figura 4.2 PDA (Personal Digital Assistant) 

Fonte: wisegeek 

Como usualmente acontece em startups, o modelo de negócios inicial nem sempre 

se mostra o mais atrativo ou até mesmo viável economicamente. Conforme narrado no livro 

Zero to One, tanto Thiel quanto Musk atribuem o sucesso do PayPal à capacidade de se 

identificar um nicho em que o seu serviço era mais atrativo do que aos usuários dos PDAs e 

“pivotar”17. Foi no Ebay, uma espécie de feira livre baseada 100% na internet, que o PayPal 

encontrou seu nicho de mercado inicial e que possibilitou que ele angariasse usuários 

suficientes para sua futura expansão e obtivesse, assim, escalabilidade. 

A facilidade e a segurança oferecida pelo PayPal para os usuários do Ebay fez com 

que a plataforma fosse rapidamente adotada pelos maiores vendedores do site, o que 

consequentemente atraiu cada vez mais usuários para a empresa. Antes do PayPal, muitas 

vezes era necessário o envio de um cheque, com fundos nem sempre confiáveis e que 

demoravam até mesmo uma semana para serem processados. Não é, portanto, uma 

surpresa o apelo que essa solução inovadora gerou nos heavy users do site. 

Além disso, a empresa adotou uma forma agressiva de marketing, na qual era 

oferecido ao usuário um ganho de 10 dólares para o cadastro e mais 10 dólares para cada 

recomendação bem-sucedida. Em poucos meses, mais de 200.000 pessoas aderiram à 

plataforma, em muito estimuladas por esse esquema de remuneração. Essa give-away 

strategy, conforme Stabell and Fjeldstad (1998), é de suma importância para se obter tração 

no negócio e alcançar os ganhos de rede. Estes são, como em muitos outros modelos de 

negócio baseados na conectividade entre as pessoas e empresas, essenciais. 

Thiel é enfático ao dizer que a concorrência direta com os meios de pagamento mais 

usuais, como as operadoras de cartão de crédito Visa e Mastercard, foi evitada. Apesar de 

roubar algumas transações dessas empresas, o modelo de negócios do PayPal também 

aumentava, de forma automática, a confiança que as pessoas tinham em métodos de 

pagamento digitais, o que aumentava o tamanho do mercado total para todas as empresas. 

                                            
17 Conceito muito utilizado no mundo empreendedor. Se refere a uma mudança consciente de 
direção no modelo de negócios. Disponível em http://lexicon.ft.com/Term?term=pivot  

http://lexicon.ft.com/Term?term=pivot


32 
 

4.1.3) O PayPal na vanguarda do fenômeno Fintech 

O PayPal serviu como a porta de entrada para milhões de consumidores no universo 

Fintech. Além disso, contribuiu para criar a confiança inicial que faltava às transações online 

e foi também um dos primeiros modelos de negócios baseados de forma majoritariamente 

digital a atingir a escalabilidade e o volume necessários para competir com os players 

tradicionais. 

Ademais, a sua cultura empreendedora, assim como a sua posição de destaque no 

Vale do Silício e a resiliência demostrada no estouro da bolha ponto-com foram fatores que 

impulsionaram o início e o fortalecimento do fenômeno Fintech recente. Pode-se dizer que 

muitas das empresas citadas ao longo do presente trabalho viram o PayPal e a sua cultura 

como uma fonte de inspiração para os seus próprios modelos de negócios e 

desenvolvimento inicial. 

Sendo assim, após uma breve análise a seu respeito ser apresentada a título de 

introdução ao tema, pode-se agora partir para o estudo do estado de desenvolvimento atual 

das Fintechs pelo mundo e no Brasil, levando-se em consideração também outros setores 

que não o de pagamentos e transferências móveis e online. 

  



33 
 

4.2) O Cenário Atual das Fintechs 

4.2.1) Panorama mundial 

O mercado financeiro é visto como uma das indústrias mais vulneráveis à disrupção 

pela tecnologia da informação. Estas tecnologias estão surgindo e se aprimorando a fim de 

melhorar os serviços financeiros já existentes, bem como criar novos serviços relevantes 

para o usuário, seja ele uma pessoa física ou jurídica. O desenvolvimento recente está 

sendo liderado por startups que abusam da tecnologia e representam um grande desafio 

para os bancos tradicionais. 

Em meio a essa ascensão na transformação e criação de novos serviços 

financeiros, muitos estudos estão sendo feitos para coletar e analisar o maior número de 

informações possíveis desse universo, levando em consideração as empresas responsáveis 

por estas novas tecnologias, seus modelos de negócio, o perfil dos investimentos e até 

mesmo o perfil dos novos consumidores. 

Segundo a McKinsey18, já existiam no mundo em meados de 2016 cerca de 12.000 

Fintechs. De acordo com o relatório Fintech and the Evolving Landscape, desenvolvido pela 

consultoria Accenture19, já existem no mundo inclusive mais de 20 Fintechs unicórnios, ou 

seja, aquelas que já atingiram um valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares. 

Ainda de acordo com o mesmo relatório, o investimento em Fintechs cresceu 75% 

apenas no ano de 2015, alcançando a marca de 22,3 bilhões de dólares no mundo todo. 

Para se ter uma ideia, em 2010 o investimento total não chegava nem a 2 bilhões de 

dólares, o que mostra que em apenas cinco anos o investimento cresceu mais de 10 vezes 

- uma marca considerável. 

A figura 4.3 a seguir, retirada do mesmo relatório, comprova o ritmo acelerado de 

desenvolvimento desse mercado, notadamente na Europa e na região da Ásia-Pacífico 

(APAC) nos últimos anos (RoW – rest of the world, resto do mundo): 

                                            
18 Disponível em https://www.mckinsey.de/files/160525_fintech_english.pdf  
19 Fintech and the evolving landscape, disponível em 
https://www.accenture.com/t20161011T031409Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-15/Accenture-Fintech-
Evolving-Landscape.pdf  

https://www.mckinsey.de/files/160525_fintech_english.pdf
https://www.accenture.com/t20161011T031409Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-15/Accenture-Fintech-Evolving-Landscape.pdf
https://www.accenture.com/t20161011T031409Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-15/Accenture-Fintech-Evolving-Landscape.pdf
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Figura 4.3 Atividade de financiamento global Fintech (2010 – 2015) 

Fonte: Accenture, CB Insights (2016) 

 

Se considerarmos somente a região da APAC, o volume de investimentos 

praticamente quadruplicou entre 2014 e 2015, chegando a cerca de 4,3 bilhões de dólares e 

representando aproximadamente 19% do total investimento globalmente. A China e a Índia, 

com respectivamente 45% e 38% dos investimentos na área da APAC, dominam o cenário 

local de tal maneira que acabam por eclipsar países desenvolvidos como Japão, Coréia do 

Sul e Cingapura, o que fortalece a hipótese de que é nos mercados emergentes que muitas 

das novas startups estão se desenvolvendo. 

A figura 4.4 corrobora a tendência de crescimento exponencial mostrando a 

quantidade de deals maiores do que 50 milhões de dólares nos últimos anos: 
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Figura 4.4 Número de deals >USD50M (2010 – 2015) 

Fonte: Accenture, CB Insights (2016) 

 

Além disso, podemos dividir as Fintechs em 2 propostas de valor divergentes (de 

forma independente do modelo de negócios e setor): há aquelas que buscam a competição 

direta com os players tradicionais e aquelas que procuram oferecer soluções 

complementares a produtos existentes no mercado atualmente. 

De acordo com o relatório da Accenture, a razão do volume investido em cada 

modalidade de Fintech apresenta, no ano de 2015, um certo equilíbrio, diferentemente do 

ano de 2014 quando as startups focadas na competição direta obtiveram cerca de 71% do 

volume investido. No entanto, quando analisado do ponto de vista geográfico, temos 

diferenças que podem, de acordo com os autores, indicar uma diferença considerável no 

grau de influência que o poder regulamentador exerce no ambiente empreendedor. 

As figuras 4.5 e 4.6 a seguir ilustram em parte esse cenário: 
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Figura 4.5 Investimento colaborativo vs. Competitivo 2014/15 (milhões de dólares) 

Fonte: Accenture, CB Insights (2016) 

 

 

Figura 4.6 Evolução investimento colaborativo vs. Competitivo (2010 – 2015) 

Fonte: Accenture, CB Insights (2016) 

 

De acordo com os autores, um dos fatores para as startups “competitivas” estarem 

em desvantagem na América do Norte se dá pela reação à crise de 2007-8, que teve como 
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consequência direta o escrutínio regulatório que objetivou evitar crises futuras em 

decorrência de um ambiente regulatório demasiado permissivo. Sendo assim, muitas 

startups enfrentam barreiras para as suas atividades e, dessa maneira, procuram gerar 

soluções colaborativas e de mais fácil implementação no mercado para garantir a sua 

sobrevivência. 

Curiosamente, no entanto, mesmo procurando produzir produtos complementares 

ao portfólio tradicional dos grandes players, a participação dos bancos no percentual 

investido nas Fintechs ainda se encontra muitíssimo reduzida. 

De acordo com o estudo da Accenture (figura 4.7), se tomarmos 2015 como 

parâmetro, em apenas 10% dos deals houve a participação de algum banco. Em volume, os 

bancos participaram com cerca de 25% do capital investido, ou cerca de 5 bilhões de 

dólares em 2015. Se compararmos com o total investido pelos bancos no desenvolvimento 

e aprimoramento de novas tecnologias, no qual foram investidos no mesmo período cerca 

de 50 bilhões de dólares, pode-se concluir que as Fintechs ainda não receberam dos 

bancos a sua devida atenção merecida. 

 

 

Figura 4.7 Investimentos dos bancos em TI por tipo, 2015 

Fonte: Accenture, CB Insights (2016) 
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Além disso, os autores enfatizam que não é possível saber como exatamente esses 

50 bilhões de dólares investidos em tecnologia pelos bancos foi realmente aplicado e 

especulam que grande parte desse volume seja utilizado com a manutenção de sistemas 

legados. Terminam por concluir que, se não mudarem seu posicionamento estratégico, os 

bancos poderão se encontrar inaptos a competir com os novos modelos de negócios das 

Fintechs. 

Corroborando a hipótese desse estudo, temos um relatório20 elaborado pelo Citibank 

que estima em 70% o valor do investimento em TI aplicado apenas em manutenção, 

notoriamente aquela utilizada para manter sistemas legados em funcionamento. 

 

 

Figura 4.8 Investimento em sistemas legados vs. inovação 

Fonte: Digital Disruption - Citibank (2016) 

 

Além disso, o relatório Creating a Platform for Competitive Regeneration21, 

elaborado pela consultoria PwC, que entrevistou 176 presidentes-executivos de 62 países 

de instituições financeiras de todo mundo, mostra que 81% dos entrevistados acreditam que 

a velocidade das mudanças tecnológicas ameaça o crescimento de suas companhias. 

                                            
20 Disponível em https://www.citivelocity.com/citigps/ReportSeries.action?recordId=51  
21 Disponível em https://www.pwc.lu/en/banking/docs/pwc-banking-creating-a-platform-for-
competitive-regeneration.pdf 

https://www.citivelocity.com/citigps/ReportSeries.action?recordId=51
https://www.pwc.lu/en/banking/docs/pwc-banking-creating-a-platform-for-competitive-regeneration.pdf
https://www.pwc.lu/en/banking/docs/pwc-banking-creating-a-platform-for-competitive-regeneration.pdf
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Ademais, um estudo realizado a partir de 2015 pela Ernst & Young (EY), o EY 

Fintech Adoption Index, vem retratando um aumento na utilização de Fintechs em todo o 

mundo. Neste estudo, observa-se que a simplicidade, a conveniência, a transparência e a 

personalização oferecidas pelas Fintechs passaram a ser vistas como necessárias por 

todas as empresas do setor financeiro, em todos os serviços. As Fintechs, portanto, estão 

se tornando um benchmark de serviços financeiros. Sua proposta está cada vez mais 

atraente para consumidores cujas necessidades não são atendidas por provedores de 

serviços financeiros existentes. Além disso, o uso tende a aumentar à medida que a 

consciência da existência das Fintechs cresce e os consumidores se tornam mais flexíveis a 

utilização de instituições financeiras menos tradicionais.  

Os avanços tecnológicos, como as APIs abertas, podem reduzir significativamente 

os custos de mudança, integração e implementação de soluções inovadoras em modelos de 

negócio existentes e, assim, intensificar esse processo. 

O primeiro relatório publicado pela EY, o EY Fintech Adoption Index 2015, mostrou 

que 16% das pessoas entrevistadas pela consultoria utilizaram um ou mais serviços 

oferecidos por Fintechs nos 6 meses que precederam a entrevista, com altas perspectivas 

de crescimento no curto prazo. 

De fato, estas perspectivas se confirmaram pouco depois, conforme o relatório22 do 

ano de 2017 aponta. Para elaborá-lo, foram entrevistadas 22.000 pessoas online, 

espalhadas por 20 países. Foi identificado que 33% dos respondentes utilizaram um ou 

mais serviços oferecidos por uma Fintech nos 6 meses anteriores. Além disso, o mesmo 

relatório estimou em 52% o número médio de usuários Fintech em um futuro próximo em 

todo o mundo. Esses números, entretanto, se referem à parcela da população digitalmente 

ativa23 e podem não ser representativos para toda a população, em especial a mais idosa. 

Entretanto, a pesquisa é válida para se medir e avaliar não só o ritmo de adoção das 

Fintechs pelo mundo, como também dos diferentes segmentos em cada país. 

Como destaques, podemos citar que 46% das pessoas utilizam serviços oferecidos 

por Fintechs nos países emergentes como o Brasil, a China, a Índia, México, e África do 

Sul; 50% dos consumidores utilizam transferências bancárias e serviços de pagamento 

online; 64% das pessoas entrevistadas usam canais digitais para gerenciar todos os 

aspectos da sua vida e 13% dos usuários, denominados pela EY como super usuários, são 

usuários regulares de 5 ou mais serviços oferecidos pelas Fintechs. 

                                            
22 Disponível em http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/ey-fintech-adoption-index  
23 Definido pela EY como pessoas com presença ativa online. 

http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/ey-fintech-adoption-index
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A figura 4.9 a seguir mostra que o desenvolvimento e a massificação dos serviços 

oferecidos pelas Fintechs seguem ritmos diferentes pelo mundo. Os valores se referem ao 

percentual de usuários de Fintechs dentro da população digitalmente ativa de cada país 

para o ano de 2017. 

 

 

Figura 4.9 Adoção das Fintechs pelo mundo 

Fonte: EY Fintech Adoption Index 2017 

 

No caso dos países emergentes, por exemplo, cujas economias tendem a 

apresentar alto crescimento e uma rápida expansão da classe média, mas ainda carecem 

de uma estrutura para suportar a demanda por serviços financeiros, uma grande proporção 

de usuários acaba por decepcionar-se com os atuais serviços financeiros oferecidos. Este 

descontentamento, somado a queda dos preços dos gadgets e serviços de internet, 

representam uma grande oportunidade para as Fintechs. De fato, conforme visto, os 

emergentes estão entre os maiores adeptos das Fintechs pelo mundo, o que atesta o poder 

crescente das Fintechs em endereçar os consumidores insatisfeitos com as ofertas 

tradicionais. 

Além disso, o relatório mostra que o uso de Fintechs aumentará para todos os 

mercados estudados, sem exceção. A figura 4.10 a seguir compara a evolução nos países 
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analisados e faz estimativas para o futuro próximo. Pode-se perceber mais uma vez o papel 

de destaque desempenhado pelos países emergentes. 

 

 

Figura 4.10 Uso presente e futuro das Fintechs pelo mundo 

Fonte: Adaptado de EY Fintech Adoption Index 2017 

 

Vale notar que, a partir da geração dos Millenials, isto é, aqueles que nasceram a 

partir da década de 80 até o final da década de 90 e que hoje estão começando a tomar 

lugares de destaque no mercado de trabalho, existe uma forte preferência por serviços e 

soluções que podem ser acessados e utilizados a qualquer momento e em qualquer lugar, 

com pouco tempo de processamento e tarifas reduzidas (ou até mesmo a ausência delas). 

Até mesmo o contato físico com os funcionários deixou de ser uma necessidade para essa 

geração. 
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Recentemente foi publicada uma pesquisa que revelou que aproximadamente 71% 

dos Millenials prefere visitar o dentista a escutar o que o banco tem a dizer sobre os seus 

investimentos24. Com a maior transferência de recursos da história a acontecer nas 

próximas décadas, na qual os Millenials vão herdar a economia de toda uma vida de muitos 

baby boomers (estimada em mais de 30 trilhões de dólares), podemos antecipar o impacto 

que essas novas expectativas terão sobre o status-quo de toda a indústria. 

A figura 4.11, a seguir, mostra o percentual de usuários de uma Fintech por faixa 

etária, tendo sido publicada no mesmo estudo da consultoria Ernst & Young, reforça essa 

hipótese e mostra o grande potencial futuro que esses novos modelos de negócio 

encontram nas gerações mais novas: 

 

Figura 4.11 Adoção Fintech por faixa etária 

Fonte: EY Fintech Adoption Index 2017 

 

Por último, cabe ressaltar o custo reduzido das Fintechs em relação aos players 

tradicionais relacionado à aquisição de clientes, como as visitas presenciais e altos gastos 

em publicidade. Utilizando mídias sociais, que são de grande aceitação pelas gerações 

mais novas, e suas propagandas mais eficientes e direcionadas, bem como estratégias de 

marketing que se expandem rapidamente pela internet e que costumam atingir um grande 

público em um tempo relativamente curto, o que ficou conhecido como marketing viral, as 

Fintechs reafirmam todo o seu potencial. 

 

 

                                            
24 Disponível em https://www.forbes.com/sites/zachconway/2017/04/19/why-more-millennials-would-
rather-visit-the-dentist-than-listen-to-banks/2/#685210058529  

https://www.forbes.com/sites/zachconway/2017/04/19/why-more-millennials-would-rather-visit-the-dentist-than-listen-to-banks/2/#685210058529
https://www.forbes.com/sites/zachconway/2017/04/19/why-more-millennials-would-rather-visit-the-dentist-than-listen-to-banks/2/#685210058529
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4.2.3) O cenário brasileiro 

Seguindo as mesmas tendências mundiais aqui consideradas, o Brasil também tem 

experimentado um rápido crescimento do seu setor de Fintechs. A melhor fonte disponível 

para estudar o desenvolvimento do mercado brasileiro é o FintechLab25. A figura 4.12 a 

seguir mostra o último panorama levantado pela consultoria, em novembro de 2017. 

 

Figura 4.12 Radar FintechLab 

Fonte: Adaptado de FintechLab - Radar novembro de 2017  

                                            
25 Nas palavras deles, “o FintechLab é o maior hub de conhecimento, conexão e advisory sobre o 
mercado de Fintechs nacional. Estamos constantemente monitorando o setor, antecipando 
movimentos e atuando com os diferentes stakeholders para fomentar o mercado brasileiro.” 
Disponível em Brasil Report 2017 - FintechLab 
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A evolução no setor tem sido tão rápida que, entre o levantamento realizado em 

fevereiro de 2017 e o de novembro do mesmo ano, foi registrado um crescimento de 36% 

no número de iniciativas Fintech no país, passando-se de 244 para as atuais 332. 

De acordo com o co-fundador do FintechLab, Marcelo Bradaschia, “o estudo reforça 

o dinamismo do setor” e “a grande quantidade de empreendimentos surgidos em um 

período tão curto demonstra a fartura de oportunidades que o setor financeiro oferece para 

empreender e inovar”26. 

O mesmo estudo também aponta a diferença significativa na distribuição das 

iniciativas pelo território nacional. São Paulo concentra cerca de 65%, seguido por Rio 

(11%) e Belo Horizonte (6%). 

Por último, a retrospectiva27 2017, também elaborada pelo FintechLab, mostra o 

amadurecimento do setor. Ao longo do ano, foram investidos mais de R$ 1 bilhão nas 

Fintechs nacionais, o que representa quase todo o volume investido no país até 2016. Além 

disso, prêmios importantes foram recebidos, como no caso do Nubank e do GuiaBolso, que 

entraram para a lista das 100 Fintechs mais inovadoras do mundo elaborada pela KPMG28, 

estando o Nubank inclusive na 12ª colocação. 

Outro dado interessante se refere à formação de novas associações, como a 

Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (ABIPAG), que reúne algumas 

startups da área, como a Stone. Vale ressaltar que foi somente a partir de 2010 que a 

quebra de exclusividade na adquirência e as novas regulações para meios de pagamentos 

de 2013 permitiram que a concorrência no setor se estabelecesse. 

Ademais, pode-se constatar a presença de novas regulamentações e audiências 

públicas realizadas pelo Banco Central e outras entidades regulamentadoras, que 

procuram, portanto, acompanhar essa revolução. 

                                            
26 Disponível em http://fintechlab.com.br/index.php/2017/11/24/novo-radar-fintechlab-mostra-
crescimento-de-36-no-numero-de-fintechs-do-brasil/  
27 Disponível em http://fintechlab.com.br/index.php/2018/01/23/retrospectiva-fintechlab-mostra-mais-
de-r-1-bi-de-investimentos-nas-fintechs-em-2017/  
28 Disponível em https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/h2vc/static/reports/innovators/2017/H2-
Fintech-Innovators-2017.pdf  

http://fintechlab.com.br/index.php/2017/11/24/novo-radar-fintechlab-mostra-crescimento-de-36-no-numero-de-fintechs-do-brasil/
http://fintechlab.com.br/index.php/2017/11/24/novo-radar-fintechlab-mostra-crescimento-de-36-no-numero-de-fintechs-do-brasil/
http://fintechlab.com.br/index.php/2018/01/23/retrospectiva-fintechlab-mostra-mais-de-r-1-bi-de-investimentos-nas-fintechs-em-2017/
http://fintechlab.com.br/index.php/2018/01/23/retrospectiva-fintechlab-mostra-mais-de-r-1-bi-de-investimentos-nas-fintechs-em-2017/
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/h2vc/static/reports/innovators/2017/H2-Fintech-Innovators-2017.pdf
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/h2vc/static/reports/innovators/2017/H2-Fintech-Innovators-2017.pdf
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Figura 4.13 Retrospectiva 2017 Brasil 

Fonte: FintechLab Retrospectiva 2017 
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 5. OS PRINCIPAIS MODELOS DE NEGÓCIOS 

De acordo com o EY Fintech Adoption Index 2017, as Fintechs podem ser 

segmentadas em cinco principais categorias: pagamentos e transferência de dinheiro, 

seguros, investimentos, planejamento financeiro e empréstimos. 

A figura 5.1 fornece a classificação das mesmas segundo o grau de utilização destes 

serviços, medido através do percentual de pessoas digitalmente ativas que são usuárias de 

cada categoria. Essa classificação será utilizada ao longo deste capítulo, no qual cada 

segmento será explanado e serão fornecidos exemplos de startups de sucesso de cada 

área.  

 

Figura 5.1 Os principais segmentos Fintech 

 Fonte: EY Fintech Adoption Index 2017 

O relatório estima crescimento para todas as categorias analisadas em um futuro 

próximo, o que atesta novamente o potencial das Fintechs (figura 5.2). 

 

Figura 5.2 Estimativa de crescimento dos cinco principais segmentos 

Fonte: EY Fintech Adoption Index 2017 

Finalmente, pode-se iniciar a análise das 5 categorias Fintech acima apresentadas.  
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5.1) Transferências, pagamentos móveis e blockchain 

O segmento dos serviços oferecidos pelas Fintechs com a maior taxa de utilização 

entre os usuários digitalmente ativos, atualmente em cerca de 50%, conforme publicado 

pelo EY Fintech Adoption Index 2017, pode ser dividido em três principais categorias. 

5.1.1) Transferências Internacionais 

Até recentemente, sem uma conta bancária o consumidor era limitado a utilização 

de serviços caros como Western Union e Moneygram para enviar e receber dinheiro do 

exterior. Agora, as transferências de dinheiro e pagamentos online se tornaram fáceis, de 

baixo custo, rápidas e seguras, sendo uma alternativa para aqueles que não possuem conta 

em banco em qualquer lugar do mundo. 

Observa-se nos últimos anos um crescente número de Fintechs e instituições não 

bancárias atuando no mercado de pagamentos, fazendo uso de uma série de novas 

tecnologias e usufruindo das condições favoráveis do mercado, alavancando novos 

modelos de negócios e serviços de transferência de dinheiro e pagamentos, 

As Fintechs de transferência de dinheiro e pagamentos utilizam a tecnologia para 

reduzir as taxas altas cobradas pelos bancos e a necessidade de vínculo com uma 

instituição bancária, viabilizando a inclusão de novos usuários na utilização deste serviço, 

sobretudo em países em desenvolvimento. 

De acordo com o Banco Mundial, cerca de $450 bilhões de dólares foram enviados 

para países em desenvolvimento no ano de 2017, principalmente por imigrantes que 

enviaram dinheiro para seus familiares menos favorecidos. Tradicionalmente, estes serviços 

foram dominados por grandes corporações tais como Western Union, MoneyGram e outros 

grandes bancos que cobram em média entre 7 e 9 % para remessas enviadas ao exterior29. 

As Fintechs com soluções disruptivas reduziram os custos dramaticamente, como será visto 

a seguir.  

A Transferwise é uma Fintech de origem britânica fundada em 2011 que cresceu 

exponencialmente nos últimos anos. Para se ter uma ideia da dimensão do crescimento, em 

seu primeiro ano apenas 10 milhões de euros foram transacionados através da plataforma. 

Em maio de 2017, a Transferwise revelou que mais de 1 bilhão de euros passavam pelo 

seu sistema mensalmente. Nesse mesmo ano, já contava com escritórios em Londres, 

                                            
29 Disponível em http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/03/remittances-to-recover-
modestly-after-two-years-of-decline  

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/03/remittances-to-recover-modestly-after-two-years-of-decline
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/03/remittances-to-recover-modestly-after-two-years-of-decline
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Nova Iorque e Tampa nos Estados Unidos, Tallin, na Estônia, Tóquio, além de sedes na 

Hungria e na Ucrânia e empregava mais de 600 pessoas. 

Outra medida de sucesso se reflete nos mais de 100 milhões de euros investidos na 

empresa através de fundos de venture capital geridos por celebridades do meio 

empreendedor, incluindo personalidades como Max Levchin e Peter Thiel, ambos 

fundadores do PayPal, além de Richard Branson do grupo Virgin e o respeitado fundo 

americano Andreessen Horowitz. Pode ser considerada um unicórnio, uma vez que seu 

valuation já ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares. 

A solução inovadora da empresa consiste em evitar que o dinheiro efetivamente 

cruze as fronteiras nacionais, evitando as altíssimas taxas que determinados países e 

bancos impõem a essas remessas internacionais. Seus fundadores eram migrantes 

estonianos que remetiam dinheiro regularmente entre o Reino Unido e a Estônia, em 

direções opostas. Desperdiçavam enormes quantidades de dinheiro na forma de taxas 

bancárias abusivas e perceberam que era mais fácil e vantajoso se ambos passassem a 

utilizar a taxa de câmbio mid-market (entre o preço do comprador e vendedor) e fizessem as 

transações nos seus respectivos países, entre suas próprias contas bancárias. Uma vez em 

operação, perceberam que havia milhões de pessoas na mesma situação e tiveram a ideia 

de criar a Transferwise para atacar esse problema.  

O sistema funciona da seguinte forma: interessados em mandar dinheiro do país A 

ao B aguardam até que o inverso também seja demandado na plataforma. Dessa maneira, 

a Transferwise capta os recursos e os transfere nacionalmente entre os interessados, em 

troca de uma comissão muito menor do que a usualmente praticada pelos bancos. Em 

2017, a Transferwise alega ser até 90% mais barata que os maiores bancos do Reino 

Unido, cobrando cerca de 2 euros/libras fixos ou 0,5% do volume transferido. Moedas de 

países secundários apresentam uma taxa que pode ir até 2,5%, ainda assim apresentando 

enorme vantagem em relação aos bancos e empresas como Western Union em termos de 

custo. 

Sendo assim, apesar de ainda representar uma minoria entre todas as transações 

internacionais, é impossível não reconhecer o caráter disruptivo desse modelo de negócio e 

a respectiva crescente ameaça que os bancos terão de enfrentar no futuro. Além da 

Transferwise, startups como a WorldRemit, a OFX, a CurrencyFair e a TransferGo também 

apresentam soluções online e com taxas significativamente menores que as praticadas 

pelos bancos comerciais para remessas internacionais. 
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Por outro lado, criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Coinbase 

emergiram como outro caminho para desafiar o status quo. Infelizmente, ainda permanecem 

dúvidas quanto ao anonimato e à segurança, que até agora impediram uma adoção mais 

ampla por parte da população e das empresas, além do reconhecimento dos governos em 

relação a essa tecnologia. O tópico de criptomoedas será abordado mais adiante. 

 

5.1.2) Pagamentos Móveis 

As Fintechs estão mudando a forma como os pagamentos são realizados, sobretudo 

ao apresentarem uma solução para aqueles que não possuem conta em bancos e eram, 

portanto, em grande parte marginalizados. 

Vale notar que a maior parte do desenvolvimento recente visto nessa área não partiu 

de países desenvolvidos. São em lugares como o Quênia, a China e a Índia que soluções 

inovadoras se tornam cada vez mais mainstream, em grande parte devido ao estágio 

iniciante em que os métodos tradicionais de pagamento, como cartões de débito e crédito, 

se encontram nesses países. Além disso, muitas vezes o próprio dinheiro vivo é escasso ou 

sofre de problemas de confiança, falsificação ou inflação galopante. 

Podemos considerar essa tendência como um exemplo do famoso fenômeno 

leapfrog30. Esse fenômeno ocorre, por exemplo, quando determinado país parte diretamente 

para a utilização e o desenvolvimento de uma tecnologia superior sem passar pelo estágio 

de desenvolvimento precedente, como ocorre em muitos lugares onde o telefone celular foi 

adotado antes mesmo de uma rede de comunicações de linha fixa existir. 

As barreiras impostas pelo governo chinês sobre a operação de multinacionais, 

dentre elas as bandeiras de cartão de crédito Visa e Mastercard, dificultaram a massificação 

dos métodos tradicionais de pagamento e deixaram o mercado chinês livre para a entrada 

de novas tecnologias disruptivas. 

De acordo com um estudo publicado pela iResearch, o mercado de pagamentos 

móveis da China é estimado em 15,7 trilhões de yuans em 2016, ou 28 vezes a previsão de 

62,5 bilhões de dólares que o eMarketer estimou para os Estados Unidos em 2017. Para 

2018, já é estimado um volume de 28,5 trilhões de yuans, um crescimento considerável31. 

                                            
30 Definição disponível em https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-
terms/6895-bypass-attack-leap-frog.html  
31 Disponível em https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-
social-money  

https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/6895-bypass-attack-leap-frog.html
https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/6895-bypass-attack-leap-frog.html
https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-social-money
https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-social-money
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Não é de se estranhar, portanto, que a líder mundial em pagamentos móveis é a 

chinesa AliPay, parte do grupo Alibaba, um dos maiores do mundo do comércio eletrônico e 

maior concorrente da Amazon. Com mais de 520 milhões de usuários ativos, é amplamente 

adotada na China para as mais diversas transações, desde a compra de um chiclete com o 

vendedor ambulante, passando pelo pagamento por serviços e até mesmo nas relações 

comerciais entre empresas.  

O crescimento visto pelo AliPay nos últimos anos foi exponencial. Tomou o lugar do 

PayPal em 2013 como a maior plataforma de pagamentos móveis no mundo32. Parte do 

sucesso pode ser explicado pela integração de vários serviços sob uma mesma plataforma. 

Enquanto o PayPal investiu pesadamente e se especializou como uma plataforma de 

pagamentos, o AliPay criou negócios adjacentes que integralizaram grande parte das 

necessidades e expectativas dos consumidores sob a mesma operação33. 

Por exemplo, no mesmo aplicativo são ofertados não só serviços financeiros 

(veremos adiante o caso do fundo de investimentos Yu’e Bao), como também compras 

tanto no comércio eletrônico como em lojas físicas. A plataforma chega inclusive a oferecer 

serviços como recarga de celular, compra de tickets de transporte público, opções de lazer 

e até mesmo viagens, além do pagamento de contas de água e luz. Isso possibilita que o 

usuário mantenha grande parte de suas atividades monetárias dentro da mesma 

plataforma. Ou seja, o consumidor não vê incentivos suficientes para retirar o dinheiro para 

uma conta bancária tradicional, uma vez que grande parte das suas necessidades podem 

ser sanadas dentro do próprio aplicativo. 

Sendo assim, o AliPay consegue utilizar o dinheiro mantido sob a sua gestão para 

fins lucrativos, o que permite ao aplicativo a redução significativa de suas taxas em relação 

à competição, pois não depende exclusivamente delas como fonte de receita. 

Para se ter uma ideia, o AliPay cobra apenas cerca de 0,6% do volume 

transacionado na forma de taxas, uma diferença considerável quando comparada à taxa 

usual de 2-3% praticada no mercado. Além disso, sua principal fonte de receita são os 

grandes comerciantes, uma vez que nada cobra das pequenas empresas que usam a sua 

plataforma. Isso contribui para que pequenos comerciantes, como ambulantes e taxistas, 

façam uso do aplicativo, representando grande vantagem na hora de se massificar a 

                                            
32 Disponível em http://www.businessinsider.com/alipay-overtakes-PayPal-as-the-largest-mobile-
payments-platform-in-the-world-2014-2  
33 Disponível em https://www.kapronasia.com/asia-payments-research-category/item/906-what-can-
PayPal-learn-from-alipay-s-business-model.html  

http://www.businessinsider.com/alipay-overtakes-paypal-as-the-largest-mobile-payments-platform-in-the-world-2014-2
http://www.businessinsider.com/alipay-overtakes-paypal-as-the-largest-mobile-payments-platform-in-the-world-2014-2
https://www.kapronasia.com/asia-payments-research-category/item/906-what-can-paypal-learn-from-alipay-s-business-model.html
https://www.kapronasia.com/asia-payments-research-category/item/906-what-can-paypal-learn-from-alipay-s-business-model.html
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tecnologia e angariar volume. Isso é essencial em um mercado onde o volume representa 

uma vantagem competitiva muito superior à margem de lucro. 

Entretanto, o AliPay não está sozinho. Novamente devido a dificuldade de entrada 

de multinacionais estrangeiras no mercado chinês, principalmente aquelas de base 

tecnológica e de internet (Google e Facebook são banidos por lá, por exemplo), muitas 

vezes o público chinês é obrigado a depender exclusivamente da oferta de serviços locais34. 

A origem do concorrente do AliPay, o WeChat (da holding Tencent, uma das gigantes de 

tecnologia chinesa), se deu justamente dessa maneira. 

O WeChat é o equivalente chinês para o Whatsapp e conta com mais de 1 bilhão de 

usuários. O aplicativo chinês, no entanto, oferece mais do que um meio de comunicação. A 

estratégia adotada pelo WeChat para catapultar seu serviço de carteira eletrônica e 

pagamentos, lançado em 2013, foi genial.  

Baseado em uma tradição centenária chinesa, que prevê o ato de presentear 

pessoas próximas com uma quantia de dinheiro em ocasiões especiais, como casamentos 

e ano novo, através do que se chama hongbao (em português, envelope vermelho), a 

plataforma decidiu possibilitar aos seus usuários a utilização de um envelope digital para o 

envio de dinheiro entre os seus contatos a partir do ano novo chinês de 2014, uma data 

claramente especial. O número de usuários da plataforma de pagamentos triplicou naquele 

mês, alcançando a marca de 100 milhões rapidamente. 

Essa estratégia se provou muito eficaz, uma vez que a adesão em massa 

possibilitou que, em menos de um ano, o número de usuários da plataforma de pagamentos 

do WeChat ultrapassasse aquele do AliPay35. 

O sucesso do envelope vermelho se traduz em outros números, somente possíveis 

em um mercado gigante como o chinês. Se em 2014 os usuários mandaram 20 milhões de 

envelopes durante o ano novo, em 2015 já eram 3,2 bilhões. Em 2016, 32 bilhões. E no 

último dado disponível, de 2017, o número já tinha chegado a 46 bilhões36, ou 2.300 vezes 

mais do que a marca de 2014. No pico, foi registrado o envio de cerca de 500.000 

envelopes por segundo. 

A utilização do envelope vermelho tomou rumos inesperados inicialmente e 

contribuiu para o crescimento e a consolidação do WeChat no mercado de pagamentos 

                                            
34 Disponível em https://www.fastcompany.com/3056721/a-week-behind-the-great-firewall-of-china  
35 Disponível em https://www.forbes.com/sites/quora/2017/06/20/is-wechat-pay-taking-over-
alipay/#79c508da3a0b  
36 Disponível em https://www.reuters.com/article/us-lunar-newyear-wechat-redpackets/wechat-users-
send-46-billion-digital-red-packets-over-lunar-new-year-xinhua-idUSKBN15J0BG  

https://www.fastcompany.com/3056721/a-week-behind-the-great-firewall-of-china
https://www.forbes.com/sites/quora/2017/06/20/is-wechat-pay-taking-over-alipay/#79c508da3a0b
https://www.forbes.com/sites/quora/2017/06/20/is-wechat-pay-taking-over-alipay/#79c508da3a0b
https://www.reuters.com/article/us-lunar-newyear-wechat-redpackets/wechat-users-send-46-billion-digital-red-packets-over-lunar-new-year-xinhua-idUSKBN15J0BG
https://www.reuters.com/article/us-lunar-newyear-wechat-redpackets/wechat-users-send-46-billion-digital-red-packets-over-lunar-new-year-xinhua-idUSKBN15J0BG
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chinês. Se a ideia inicial era presentear pessoas próximas durante datas especiais, o 

propósito do envelope tomou rumos muito curiosos. Hoje em dia é muito comum na China o 

envio de envelopes em grupos de comunicação, pelos mais variados motivos.  

Existe inclusive o efeito de gamificação37 do mesmo, na qual os participantes de 

grupos são estimulados a clicar primeiro no envelope para receber uma quantia superior. 

Isso tomou tamanha proporção que já é possível encontrar aplicativos de terceiros que 

automatizam essa tarefa. 

Outros exemplos de gamificação foram possíveis através do marketing agressivo. 

Por exemplo, o WeChat firmou parceria com a China Central Television e seu Spring Gala 

Festival (evento de celebração do ano novo promovido pelo partido comunista chinês), que 

conta com cerca de 700 milhões de telespectadores, ou 7 vezes o número do Super Bowl, 

maior evento televisivo americano. 

 Tal parceria permitiu que usuários “chacoalhassem” o telefone com o aplicativo 

aberto para participar de um sorteio de envelopes vermelhos bancados pelos 

patrocinadores do evento televisivo, somando 80 milhões de dólares em prêmios38. A 

empresa divulgou que mais de 20 milhões de usuários participaram da ação e balançaram o 

telefone aproximadamente 11 bilhões de vezes durante o show. 

Em outro ano novo, usuários foram incentivados a enviar fotos para os seus 

contatos. As mesmas ficariam borradas até que o usuário que a enviou recebesse 

envelopes vermelhos suficientes (a quantidade de dinheiro necessária não foi revelada)39. 

A figura 5.3 a seguir ilustra um exemplo de envelope vermelho do WeChat. 

                                            
37 Gamificação consiste em usar técnicas, estratégias e o design de games em outros contextos. É 
trazer o jogo para a realidade e, com isso, impactar pontos como engajamento, produtividade, foco, 
determinação e outros, tornando mais simples atingir metas e objetivos em qualquer contexto. 
Disponível em https://sambatech.com/blog/insights/gamification/  
38 Disponível em https://www.techinasia.com/china-spring-festival-gala-tv-show-gives-out-cash-
wechat-weibo  
39 Disponível em https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-
social-money  

https://sambatech.com/blog/insights/gamification/
https://www.techinasia.com/china-spring-festival-gala-tv-show-gives-out-cash-wechat-weibo
https://www.techinasia.com/china-spring-festival-gala-tv-show-gives-out-cash-wechat-weibo
https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-social-money
https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-social-money
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Figura 5.3 Exemplo de envelope vermelho 

Fonte: Eveline Chao40 

Vale lembrar que os usuários do serviço de comunicação, ponto forte do WeChat, 

são mais numerosos do que aqueles que se utilizam do comércio eletrônico, que é o forte 

do grupo Alibaba. Sendo assim, se em 2013 o AliPay ainda mantinha um market-share 

quase monopolístico, de cerca de 80%, hoje em dia o mercado pode ser caracterizado pela 

formação de um duopólio. 

Dessa maneira, podemos prever um forte embate entre essas duas gigantes da 

tecnologia no futuro próximo, com cada nova ferramenta desenvolvida por uma sendo 

copiada pela rival. De fato, no ano seguinte o AliPay já fornecia o “envelope vermelho” 

digital. 

A figura 5.4 a seguir mostra o crescimento do mercado de pagamentos móveis 

chinês e o market share dos principais players analisados. 

                                            
40 Disponível em https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-
social-money  

https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-social-money
https://www.fastcompany.com/3065255/china-wechat-tencent-red-envelopes-and-social-money
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Figura 5.4 Mercado de Pagamentos Móveis Chinês 

Fonte: Analysys c/o Mary Meeker’s 2017 Internet Trends Report (2017, slide 219) 

De fato, o Alibaba recentemente emitiu um número que mostra o impacto do 

crescimento visto no gráfico anterior nos players tradicionais: o volume transacionado 

através de sua plataforma já supera o que utiliza a rede estatal de pagamento conectada ao 

banco central da China41.  

Recentemente, sentindo os efeitos negativos da competição desenfreada dos 

pagamentos móveis, a quase monopolística UnionPay, a empresa estatal chinesa 

responsável pela rede de cartões do país, disponibilizou o uso de QR Code para a 

realização de pagamentos, em parceria com mais de 40 bancos, numa tentativa de penetrar 

nesse mercado 90% dominado pelas duas gigantes da tecnologia supracitadas42.  

Outro dado interessante se refere à finalidade de utilização dos aplicativos. Nota-se 

claramente, na figura 5.5 a seguir, que os usuários do WeChat o utilizam principalmente 

para a realização de transferências entre os seus contatos, o que não é de se estranhar 

dada a ênfase social do aplicativo, enquanto os usuários do AliPay o utilizam de maneira 

mais comercial. 

                                            
41 Disponível em https://www.ft.com/content/8d495ada-6b50-11e6-a0b1-d87a9fea034f  
42 Disponível em http://www.businessinsider.com/unionpay-takes-on-alipay-wechat-pay-2017-6  

https://www.ft.com/content/8d495ada-6b50-11e6-a0b1-d87a9fea034f
http://www.businessinsider.com/unionpay-takes-on-alipay-wechat-pay-2017-6
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Figura 5.5 Percentual de usuários chineses por tipo de pagamento móvel e plataforma 

Fonte: eMarketer, BI Intelligence (2016) 

Em mais um sinal da dominância chinesa e da concorrência acirrada pelo domínio 

local no quesito de pagamentos digitais, o AliPay, em parceria com a startup de tecnologia 

Megvii e sua tecnologia desenvolvida inhouse Face++, elaborou um método de pagamento 

que independe de qualquer hardware43. 

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, o protótipo já está em fase de 

testes em alguns KFCs44 na China. O cliente, ao fazer seu pedido no totem, tem a imagem 

de seu rosto capturada por uma câmera 3D e analisada por sofisticados softwares de 

reconhecimento facial, que testam a imagem coletada com a imagem cadastrada 

previamente na plataforma (figura 5.6). Caso o algoritmo retorne um resultado satisfatório, a 

transação é executada, sem que o cliente precise carregar consigo qualquer tipo de cartão 

ou dispositivo móvel. Como a análise precisa somente do rosto do cliente, evita até mesmo 

a utilização de senhas. Caso o cliente queira contar ainda com um grau adicional de 

segurança, o mesmo pode fazer uso do seu número de telefone para confirmar a 

operação45. 

                                            
43 Disponível em https://techcrunch.com/2017/09/03/alibaba-debuts-smile-to-pay/  
44 O grupo Alibaba possui investimento na operação chinesa do KFC. Isso explica em grande parte a 
preferência pela utilização da rede no teste de protótipos. 
45 Disponível em https://www.cnbc.com/2017/09/04/alibaba-launches-smile-to-pay-facial-recognition-
system-at-kfc-china.html  

https://techcrunch.com/2017/09/03/alibaba-debuts-smile-to-pay/
https://www.cnbc.com/2017/09/04/alibaba-launches-smile-to-pay-facial-recognition-system-at-kfc-china.html
https://www.cnbc.com/2017/09/04/alibaba-launches-smile-to-pay-facial-recognition-system-at-kfc-china.html


56 
 

 

Figura 5.6 AliPay Reconhecimento Facial 

Fonte: AliPay, Alex Wong | Staff | Getty Images 

Essa tecnologia tem, portanto, o potencial não só de facilitar qualquer tipo de 

transação, como também pode ser responsável por um aumento significativo na segurança 

disponível a todas as partes, uma vez que, com a tecnologia atual, é muito mais difícil 

enganar um software de reconhecimento facial do que roubar cartões ou smartphones. 
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5.1.3) Blockchain 

Quando se fala em uma base de dados distribuída onde a confiança é estabelecida 

através de um código computacional inteligente e da colaboração em massa dos seus 

usuários, ao invés de pensarmos nas grandes instituições responsáveis pelas transações e 

autenticações, podemos associar a blockchain. Há uma tradução literal, mas que não 

traduziria a aplicabilidade dessa tecnologia disruptiva com tanta precisão. No entanto, a 

melhor definição para este termo, após várias leituras sobre este assunto, seria: um sistema 

de registro ou um protocolo que visa a descentralização como medida de segurança. 

Diante da afirmação de Ginni Rometty46 (2017), CEO da IBM, é possível prever a 

utilidade e o impacto desta tecnologia: “Blockchain irá fazer por transações, o que a internet 

fez pelas informações.” Mas quais as características desta tecnologia tão promissora? 

Blockchain fornece os meios para registrar transações visíveis aos olhos de todos os 

participantes das operações, o que é comumente chamado de Shared Ledger. Ledger 

significa livro razão em contabilidade, um tipo de registro fundamental em transações 

comerciais e shared significa compartilhado. 

Este livro compartilhado pode ser usado para registrar qualquer transação e rastrear 

o movimento de qualquer elemento, seja ele tangível, intangível ou digital. Blockchain usa 

criptografia e um protocolo de mensagens distribuídas para criar os shared ledgers entre as 

partes envolvidas. 

Inicialmente, o blockchain era usado principalmente pelas criptomoedas, cuja 

popularidade fomentou a ideia da utilização dessa tecnologia como meio de construir 

operações em várias aplicações que são confirmadas somente após o consenso entre os 

participantes envolvidos na operação. 

Uma aplicabilidade e disrupção dessa tecnologia no setor financeiro, conforme 

abordado pela Accenture, no relatório Blockchain Technology: Preparing for Change47, é a 

mudança da dinâmica de poder dentro do sistema financeiro, deslocando-o das instituições 

para os usuários. 

Hoje, nas ledgers tradicionais dos bancos que utilizam autoridades centrais para 

gerenciar as transações, conforme ilustrado na Figura 5.7, quando o dinheiro se move 

através de uma transferência, por exemplo, cada parte envolvida marca a transação em sua 

                                            
46 Disponível em http://www.businessinsider.com/ibm-ceo-ginni-rometty-blockchain-transactions-
internet-communications-2017-6 
47 Disponível em https://www.accenture.com/pl-en/~/media/Accenture/next-gen/top-ten-
challenges/challenge4/pdfs/Accenture-2016-Top-10-Challenges-04-Blockchain-Technology.pdf 

http://www.businessinsider.com/ibm-ceo-ginni-rometty-blockchain-transactions-internet-communications-2017-6
http://www.businessinsider.com/ibm-ceo-ginni-rometty-blockchain-transactions-internet-communications-2017-6
https://www.accenture.com/pl-en/~/media/Accenture/next-gen/top-ten-challenges/challenge4/pdfs/Accenture-2016-Top-10-Challenges-04-Blockchain-Technology.pdf
https://www.accenture.com/pl-en/~/media/Accenture/next-gen/top-ten-challenges/challenge4/pdfs/Accenture-2016-Top-10-Challenges-04-Blockchain-Technology.pdf
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própria ledger. A manutenção de registros e a reconciliação bancária são processos 

duplicados que se repetem nas contas financeiras separadas dos clientes que efetuaram a 

transação financeira, como bancos, bancos centrais, Clearing House (sistemas de 

compensação, em tradução literal) e beneficiários, representados também na figura pelos 

Buyer, Firm, Broker, Clearing House, Custodian e finalmente o Utimate Ledger (que 

concentra as operações em uma ledger centralizada). 

 

Figura 5.7 Como o sistema financeiro funciona hoje 

Fonte: Accenture, Blockchain Technology: Preparing for Change 

 

A ineficiência dos bancos hoje é ainda mais exagerada e aguda no caso das 

transferências internacionais, uma vez que as diferenças do fuso horário e outras 

complexidades podem contribuir para que ocorram atrasos nas transações. 

Por outro lado, com a utilização de uma abordagem descentralizada é possível a 

mudança da dinâmica de poder dentro do sistema financeiro, deslocando-o das instituições 

bancárias para os usuários, conforme demonstrado na Figura 5.8. Todos os dados existem 

em várias cópias em inúmeros computadores, e as informações da ledger são 

compartilhadas e não exclusivas dos bancos. Cada uma dessas cópias é idêntica. Os 

computadores - ou nós - formam uma rede Peer-to-Peer, o que significa que não há banco 
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de dados ou servidor centralizado. Estas ledgers distribuídas construídas utilizando o 

blockchain validam as transações por meio de um protocolo gerenciado por todas as 

pessoas envolvidas através de um mecanismo de consenso. 

 

Figura 5.8 Como o sistema financeiro funcionaria utilizando Blockchain 

Fonte: Accenture, Blockchain Technology: Preparing for Change 

 

Não limitada ao setor financeiro, o blockchain permite um aumento de confiança e 

eficiência para qualquer tipo de transação. Desta forma, se utilizado, poderá mudar 

completamente o modo como muitas atividades serão feitas no futuro. Por exemplo, a 

aquisição de uma casa poderá ser realizada em minutos, ao invés de dias, como ocorre 

atualmente devido à necessidade de assinaturas de vários papéis de diferentes entidades 

durante o processo. A compra de um carro, no que se refere a transferência de titularidade 

do veículo, poderá ser igualmente beneficiada.  

Além disso, essa tecnologia poderá ser usada para ajudar as empresas a gerenciar 

o fluxo de bens físicos e monetários, assim como permitir que os fabricantes compartilhem 

informações sobre a produção com as demais partes interessadas. Essa tecnologia 

provavelmente será a base para que todas estas e muitas outras mudanças aconteçam em 

um futuro próximo. 

5.1.3.1) Adoção da tecnologia Blockchain  

Blockchain poderá ser uma das inovações mais disruptivas desde o advento da 

internet, mas como a mesma está sendo vista pelas empresas, governos e pelo sistema 

financeiro atualmente? 
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A McKinsey, uma empresa de consultoria empresarial americana,  reconhecida 

como uma das líderes mundiais no mercado de consultoria estratégica, afirmou no relatório 

Blockchain Technology in the Insurance Sector (2017)48, submetido ao Federal Advisory 

Committee on Insurance, o Comitê Consultivo Federal de Seguros Americano, que 

“baseado na atual taxa de evolução, nós acreditamos que o blockchain poderá alcançar seu 

potencial máximo em 5 anos”. 

Neste relatório, a McKinsey analisa como o blockchain pode provocar uma disrupção 

em vários setores da indústria, sobretudo bancos e seguros, e prevê que haja uma 

implantação comercial desta tecnologia em escala até 2021, mesmo que as empresas hoje 

estejam em diferentes estágios de experimentação, conforme ilustrado na figura 5.9.  

Além disso, a McKinsey ressalta que empresas mais maduras, no que diz respeito a 

utilização de blockchain, entraram no mercado, e mais de cem soluções não relacionadas a 

criptomoedas utilizando a tecnologia já foram exploradas. A McKinsey espera que 20 a 30 

casos de prova de conceito sejam testados somente em 2018, e entre 10 a 20 dos casos 

testados sejam bem-sucedidos e implantados comercialmente até o final de 2020. 

 

Figura 5.9 Estágio de adoção do blockchain pelas empresas 

Fonte: Mckinsey, Blockchain Technology in the Insurance Sector  

                                            
48 Disponível em 
https://www.treasury.gov/initiatives/fio/Documents/McKinsey_FACI_Blockchain_in_Insurance.pdf 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Consultoria_empresarial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado-unidenses
https://www.treasury.gov/initiatives/fio/Documents/McKinsey_FACI_Blockchain_in_Insurance.pdf
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As organizações governamentais, em todo o mundo, também estão explorando 

casos de uso para blockchains. De acordo com o relatório da IBM sobre blockchain, 

intitulado Building trust in government – Exploring the potential of Blockchains49,  “9 em cada 

10 executivos do governo planeja fazer investimentos em blockchain nas áreas de 

transação financeira, gestão de ativos e contratos e conformidade regulatória até 2018”. 

Segundo os líderes governamentais entrevistados pela IBM, blockchain terá maior impacto 

na conformidade regulatória, pois os sistemas e infraestrutura atuais para a conformidade 

regulatória são ineficientes em termos de tempo dispendido, custo e trabalho humano 

envolvidos. 

Além disso, a IBM reforça a importância do blockchain para o desencadeamento de 

um governo aberto. Como parte de um ecossistema colaborativo habilitado por blockchains, 

o governo poderia se tornar um parceiro confiável e reinventar processos existentes para 

permitir mais colaboração entre os cidadãos e os órgãos regulados pelo governo.  

Um dos potenciais disruptivos desta tecnologia emergente que tem causado 

bastante alvoroço entre os executivos das grandes empresas são as reduções de custos.  

Segundo o relatório Banking on Blockchain: A Value Analysis for Investment Banks50, feito 

pela Accenture em conjunto com a McLagan, ambas empresas de consultorias empresariais 

de atuação global, blockchain poderia reduzir em 30% os custos com infraestrutura de 8 dos 

10 maiores bancos de investimentos do mundo, o que representa uma economia de 8 a 12 

bilhões de dólares anualmente para estes bancos.  

Além disso, utilizando os dados de custos operacionais dos 8 maiores bancos, 

classificados com base na receita, disponibilizados pela McLagan, e o Accenture High 

Performance Investment Bank model da Accenture, foram identificadas as áreas dos 

bancos onde o blockchain tem maior probabilidade de impactar positivamente, conforme 

pode ser visto na figura 5.10.  

Chris Blain, colaborador da McLagan, reforça “This joint analysis with Accenture 

suggests that blockchain technology could significantly change the cost structure of 

investment banks over the next decade”, em tradução literal: “Esta análise conjunta com a 

Accenture sugere que blockchain poderia alterar significativamente a estrutura de custos 

dos bancos de investimento na próxima década”. 

                                            
49 Disponível em https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03801USEN& 
50 Disponível em https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-on-blockchain 

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03801USEN&
https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-on-blockchain


62 
 

 

Figura 5.10 Impacto do Blockchain nos bancos de investimentos 

Fonte: Accenture, Banking on Blockchain: A Value Analysis for Investment Banks 

 

5.1.3.2) Como o blockchain funciona? 

Blockchain, diferente da forma como a maioria das transações acontecem e são 

validadas, não requer um intermediário com grande capacidade de processamento para 

autenticar ou realizar grandes movimentações, ou seja, funciona como uma tecnologia 

Peer-to-Peer, onde os agentes negociam diretamente uns com os outros utilizando 

criptografia de última geração. 

Por isso, a maioria dos blockchains, sendo o Bitcoin o maior deles, são chamados 

permission-less systems, ou sistema sem permissão. Neste caso, é possível fazer 

transações e satisfazer a necessidade econômica de cada uma das partes envolvidas sem 
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saber quem elas são e de forma independente de qualquer autoridade central, como o 

Banco Central do Brasil, por exemplo. 

O blockchain funciona da seguinte maneira: caso uma pessoa deva a outra uma 

quantia e elas fizerem uma transação, uma grande comunidade, que são os chamados 

mineradores, que juntos possuem uma poderosa capacidade computacional, analisam a 

mesma e a validam.  

Conforme apontado por Rik Kirkland, editor sênior da McKinsey Publishing, em How 

blockchains could change the world, em uma transcrição da entrevista com Don Tapscott, 

CEO da Tapscott Group, e seu filho Alex, algumas pessoas estimam que toda a capacidade 

computacional do Google seria apenas 5% da capacidade computacional dos mineradores 

de Bitcoin. Estes mineradores são os responsáveis por autenticar as transações e se 

certificar de que elas já não ocorreram, garantindo, portanto, a segurança das transações. 

O livro da IBM, Blockchain For Dummies® IBM Limited Edition (2017),        sintetiza 

as 4 principais características desta tecnologia que auxiliam o entendimento: o consenso, 

pois para que uma transação seja validada, todos os participantes devem concordar com 

sua validade; a proveniência, pois os participantes sabem de onde o bem veio e como sua 

propriedade mudou ao longo do tempo; a imutabilidade, visto que nenhum participante pode 

manipular uma transação depois de gravada na shared ledger (caso uma transação tenha 

sido feita erroneamente, uma nova transação deve ser usada para reverter o erro, e ambas 

as transações são visíveis); e por fim, a finalidade, pois uma única shared ledger, fornece 

todas as informações relacionadas as transações. 

 

5.1.3.3) Por que é chamado de Blockchain? 

Segundo Blockchain For Dummies® IBM Limited Edition (2017), blockchain tem 

esse nome devido à forma como são armazenados os dados das transações: blocos que 

estão ligados entre si para formar uma cadeia, conforme ilustrado na Figura 5.11. À medida 

que o número de transações cresce, o mesmo acontece com a blockchain, também 

conhecida como cadeia de blocos. Estes blocos registram e confirmam o momento em que 

estas transações ocorreram e a sequência das transações, e são então colocados na 

cadeia de blocos, dentro de uma rede regida por regras acordadas pelos participantes da 

rede. 
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Figura 5.11 Como os blocos armazenam as informações das transações. 

Fonte: IBM, Blockchain For Dummies® IBM Limited Edition (2017) 

 

Cada bloco contém um hash (uma impressão digital ou identificador exclusivo, que 

pode ser aplicado sobre qualquer conjunto de informações digitais, mapeando dados 

grandes e de tamanho variável para pequenos dados de tamanho fixo), lotes timestamped51 

de transações recentes válidas para oficializar a data da transação, e o hash do bloco 

anterior.  

Um método hash aplicado sobre um determinado conjunto de informações irá gerar 

a mesma sequência simplificada de caracteres e números. Caso seja modificada qualquer 

coisa no conjunto de informações, o hash irá mudar totalmente, como, por exemplo, caso 

alguma característica referente a uma transação seja alterada. O minerador realiza a 

validação da transação com todas as transações pendentes ao mesmo tempo. Feito isso, é 

criado um hash a partir de todas as Transaction IDs realizadas neste bloco.  

Quando esse bloco é inserido no blockchain, mais uma operação ocorre. Conforme 

ilustrado na Figura X, olhando para o previous block hash no bloco 1575 (Block 1575), que 

é o bloco hash do bloco 1574 (hash final do block 1574), é realizada uma nova operação, 

gerando um novo block hash para o bloco 1575, ou seja, um hash final para esse novo 

bloco, elaborado a partir do hash do bloco anterior e do hash gerado a partir das transações 

desse bloco. 

Como cada bloco adicionado no blockchain é armazenado e criptografado usando 

informações do bloco anterior, todos os registros estão entrelaçados. O bloco 1576 depende 

do 1575, que depende do 1574. Essa lógica se estende até o início do blockchain. O hash 

                                            
51 Definição disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Timestamp 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timestamp
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do bloco anterior ligas os blocos e evita que qualquer bloco seja alterado ou um bloco seja 

inserido entre dois blocos existentes. Desta forma, cada bloco subsequente fortalece a 

verificação do bloco anterior, garantindo a segurança de toda a cadeia de blocos.  

Caso você queira alterar os dados de uma operação, ou mesmo excluir uma 

transação do blockchain, mesmo que seja possível em uma cópia local no computador 

pessoal do usuário, seria impossível oficializar isso frente as demais cópias do blockchain, 

pois o volume de processamento computacional necessário para modificar as 

características da operação e recalcular os hashs em todas as cópias existentes do 

blockchain, visto que uma depende da outra, seria impensável. Este método impossibilita 

que Blockchain seja fraudado, garantindo uma de suas principais características, a 

imutabilidade. 

 

5.1.3.4) Os participantes em uma rede Blockchain 

Blockchain For Dummies® IBM Limited Edition (2017), relacionou os participantes de 

uma rede blockchain. Vários participantes assumem diferentes papéis nas operações e eles 

podem ser classificados como:  

Usuário Blockchain: um participante (geralmente um usuário comercial) com 

permissões para se juntar à rede de blocos e conduzir transações com outros participantes 

da rede. O usuário não tem consciência que está utilizando Blockchain, ela funciona em 

segundo plano, a menos que seja notificado ou conheça a arquitetura do banco de dados 

que está sendo utilizada por ele. 

Regulador: um usuário do blockchain com permissões especiais para supervisionar 

as transações que acontecem dentro da rede. Os reguladores podem ser proibidos de 

realizar transações. 

Desenvolvedor blockchain: programadores que criam as aplicações e os smart 

contracts necessários para a realização de transações dentro do blockchain. Smart contract 

é um acordo ou conjunto de regras que regem uma transação, é armazenado no blockchain 

e é executado automaticamente como parte de uma transação.  

Operador de rede Blockchain: indivíduos que têm permissões especiais e autoridade 

para definir, criar, gerenciar e monitorar uma rede blockchain.  

Plataformas de processamento tradicionais: computadores que podem ser usados 

para aumentar a capacidade de processamento da rede blockchain. 
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Fontes de dados tradicionais: sistemas de dados que podem fornecer dados para 

influenciar o comportamento de smart contracts e ajudar a definir como as comunicações e 

a transferência de dados ocorrerá entre aplicativos/dados tradicionais e blockchain. 

Autoridade de certificação: um indivíduo que emite e gerencia os diferentes tipos de 

certificados necessários para executar uma blockchain centralizada. Por exemplo, 

certificados podem precisar ser emitidos para usuários do blockchain ou para transações 

individuais. 

 

5.1.4) Criptomoedas 

Criptomoeda é um tipo de moeda virtual que utiliza a criptografia para garantir mais 

segurança em transações financeiras na internet e para controlar a criação de novas 

unidades da moeda. Da mesma forma que a moeda tradicional possui números de série ou 

listras ocultas em seu interior para evitar falsificações, a criptomoeda também utiliza códigos 

que são muito difíceis de serem burlados graças a inovação tecnológica por trás das 

criptomoedas, o blockchain. 

Bitcoin é a criptomoeda mais famosa e foi introduzida pela primeira vez em 2009, 

por um programador anônimo (ou um grupo de programadores), intitulado como Satoshi 

Nakamoto. O seu objetivo era inventar algo que muitas pessoas haviam tentado e falhado: o 

dinheiro digital. Em suas próprias palavras, ele anuncia o Bitcoin no dia 09 de janeiro de 

2009, no SourceForge, uma plataforma para o gerenciamento de projetos livres e de código 

aberto52:  

“Announcing the first release of Bitcoin, a new electronic cash system that uses a 

Peer-to-Peer network to prevent double-spending. It’s completely decentralized with no 

server or central authority. “ 

Ou, em tradução livre: 

“Anunciando o primeiro lançamento do Bitcoin, uma nova moeda eletrônica que usa 

uma rede Peer-to-Peer para evitar transações duplicadas. É completamente 

descentralizado, sem nenhum servidor ou autoridade central.” 

 Após ver que todas as tentativas de moedas digitais centralizadas falharam, 

Satoshi, com a criação do Bitcoin, tentou construir uma moeda digital sem uma entidade 

                                            
52 Disponível em http://satoshi.nakamotoinstitute.org/emails/cryptography/16/#selection-19.0-23.66  

https://guiadobitcoin.com.br/tag/bitcoin/
http://satoshi.nakamotoinstitute.org/emails/cryptography/16/#selection-19.0-23.66
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central, ou seja, uma moeda descentralizada, tal como uma rede Peer-to-Peer para 

transferência de arquivos. E esta intenção foi registrada em um e-mail enviado por Santoshi 

a Dustin Trammell, um pesquisador de segurança.  

“… after more than a decade of failed Trusted Third Party based systems (Digicash, 

etc), they see it as a lost cause. I hope they can make the distinction, that this is the first time 

I know of that we’re trying a non-trust based system.“ 

Ou, em tradução livre: 

“...Depois de mais de uma década de falhos sistemas centralizados (Digicash, etc.), 

eles veem isso como uma causa perdida. Espero que eles possam fazer a distinção, que 

esta é a primeira vez que sabemos que estamos tentando um sistema descentralizado." 

A descentralização é a principal medida de segurança do blockchain e o Bitcoin 

tornou-se a primeira criptomoeda descentralizada. Uma criptomoeda descentralizada é 

produzida por todo o sistema de criptomoeda, coletivamente, à uma razão definida quando 

o sistema é criado e disponível publicamente. Todos os usuários da rede têm uma lista com 

todas as transações para atestar a validade das mesmas. Não há uma entidade 

centralizadora, intermediando todas as operações, como ocorre em sistemas bancários ou 

econômicos tradicionais, como o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco 

Central do Brasil, os conselhos administrativos ou governos que controlam o suprimento de 

moeda. Portanto, a maior invenção com a criação do Bitcoin foi permitir que um consenso 

fosse alcançado, sem a necessidade de uma autoridade intermediadora, contribuindo para 

que esta moeda e tecnologia se popularizassem em todo o mundo. 

 

5.1.4.1) Os mineradores 

Uma criptomoeda como o Bitcoin consiste em uma rede de peers. Todos os pares 

possuem um registro do histórico completo de todas as transações e, portanto, do saldo de 

cada conta.  

Apenas os mineradores podem confirmar as transações. Este é o trabalho deles em 

uma rede de criptografia. Eles tomam transações, marcam-nas como legítimas e as 

colocam na rede. Depois que uma transação é confirmada por um minerador, cada nó deve 

adicioná-la ao banco de dados. Dessa forma a transação se torna parte do Blockchain. Para 

este trabalho, os mineradores são recompensados com uma quantidade predefinida de 

criptomoeda, como o próprio Bitcoin.  
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As transações são realizadas conforme a figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12 Como as transações de criptomoedas são realizadas 

Fonte: Blockgeeks, what is cryptocurrency 

 

Conforme descrito na figura supracitada, os mineradores são acionados a partir do 

momento que alguém solicita uma transação. Esta solicitação é transmitida para uma rede 

P2P, cuja principal característica é a descentralização das funções convencionais de rede.  

Esta rede consiste de computadores conhecidos como nós, que validam a transação e o 

status do usuário utilizando algoritmos conhecidos. Vale lembrar que a verificação de uma 

transação não se limita a criptomoedas, mas pode verificar o movimento de qualquer 

elemento, seja ele tangível, intangível ou digital. Após verificada, a transação é combinada 

com outras transações para criar um novo bloco de dados para a ledger. Este novo bloco é 

então adicionado à cadeia de blocos existente, de forma permanente e inalterável, conforme 

descrito no item 5.1.3.3. Por fim, a transação é finalizada. 
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5.1.4.2) Características das transações com criptomoedas 

As principais características das transações com criptomoedas, elencadas pelo 

Blockgeeks53, uma plataforma educacional tecnológica de treinamento em blockchain, estão 

descritas abaixo e resumidas na Figura 5.13.  

1.) Irreversível: após a confirmação, uma transação não pode ser revertida. Por 

ninguém. Caso o dinheiro seja transferido, não há como reverter a operação. Inclusive 

quando uma quantia tenha sido repassada para um golpista ou roubada por um hacker.  

2.) Pseudônimo: nem as transações nem as contas estão conectadas às identidades 

do mundo real. Você recebe Bitcoins nos chamados endereços, que são compostos por 

cerca de 30 caracteres. Apesar de ser possível analisar o fluxo da transação, não é possível 

vincular algum usuário a este endereço. 

3.) Rápido e global: as transações são propagadas quase que instantaneamente na 

rede e são confirmadas em alguns minutos. Como eles ocorrem em uma rede global de 

computadores, eles são completamente indiferentes à sua localização física. Não importa 

se é enviado Bitcoin para o seu vizinho ou para alguém do outro lado do mundo. 

4.) Seguro: as criptomoedas estão bloqueadas em um sistema de criptografia de 

chave pública. Somente o proprietário da chave privada pode enviar as criptomoedas.  

5.) Sem permissão: você não precisa pedir autorização para ninguém para usar 

criptomoedas. É apenas um software que todos podem fazer o download gratuitamente. 

Depois de instalá-lo, você pode receber e enviar Bitcoins ou outras criptomoedas.  

 

Figura 5.13 Características das transações com criptomoedas 

Fonte: Blockgeeks, what is cryptocurrency  

                                            
53 Disponível em https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/ 

https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/
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5.2) Seguros 

Segundo o EY Fintech Adoption Index 2017, os serviços de Insurance já são 

utilizados por 24% dos usuários digitalmente ativos, ocupando o segundo lugar das cinco 

categorias segmentadas pela Ernst & Young por taxa de utilização. 

Este crescimento na indústria de seguros protagonizados pelas empresas de 

tecnologia reflete a grande demanda por inovação nos serviços oferecidos pelo setor. Os 

responsáveis são conhecidos pelo termo InsurTechs e representam um segmento focado 

em avanços tecnológicos nos produtos oferecidos pelo mercado de seguros. 

Temos, por exemplo, modelos de negócios baseados no desenvolvimento de 

soluções através da Internet das Coisas, como o uso de wearables e carros conectados, 

que ajudam companhias de seguro a ajustar o seu cálculo de risco e a premiar clientes que 

procuram manter hábitos saudáveis ou uma direção defensiva, por exemplo. 

Várias startups de natureza muito distintas estão surgindo na categoria Insurance, 

usando tecnologia disruptiva para reinventar os modelos de negócios de seguros ou 

otimizar os processos característicos da indústria (distribuição, avaliação de risco e 

gerenciamento de ativos), algumas delas exemplificadas na figura 5.14. 

 

Figura 5.14 Algumas InsurTechs 

Fonte: Everis54 (2016) 

Essas startups estão atuando em quase todas as frentes da indústria de seguros. 

Muitas delas estão focando em distribuição usando novas tecnologias para alcançar 

consumidores que as tradicionais seguradoras não atendem. Outras estão atuando através 

da análise de dados, ajudando as seguradoras a tratar os dados para melhorar os 

processos de tomada de decisão quanto aos riscos. Além disso, os benefícios do 

Blockchain e da Internet das Coisas (IOT) estão sendo bastante procurados também nesta 

categoria. 

                                            
54 Disponível em https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-
public/everis_informeinsurtech_2.pdf?zj_KWify07T9UTuAOKcmhIw66vp8odGa  

https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/everis_informeinsurtech_2.pdf?zj_KWify07T9UTuAOKcmhIw66vp8odGa
https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/everis_informeinsurtech_2.pdf?zj_KWify07T9UTuAOKcmhIw66vp8odGa
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No entanto, as InsurTechs estão enfrentando alguns desafios característicos do 

setor e muitas vezes acabam sendo reféns da cooperação com as tradicionais seguradoras 

para funcionarem. Como apontado por Oliver Ralph, no artigo Ten Fintech startups that are 

causing a stir insurance55, publicado no Financial Times, poucas startups se tornaram 

autossuficientes e capazes de assumir todos os riscos assumidos pelas tradicionais 

seguradoras nos seus contratos com os clientes. 

Segundo Oliver, analistas dizem que o volume de capital, questões regulatórias e o 

desejo dos investidores em retornos de curto prazo fazem com que poucas empresas 

assumam o processo de subscrição. Desta forma, para a maioria das startups, parcerias 

com empresas de seguro existentes são determinantes para o seu desenvolvimento. As 

seguradoras também veem as startups como uma forma de alcançar mercados não 

conquistados e otimizar os seus processos, principalmente o de risk assessment. 

Somente em 2015, as InsurTechs atraíram mais de US$ 3,1 bilhões de dólares em 

todo o mundo, segundo o relatório InsurTech Outlook56, da Everis consultoria. Segundo o 

mesmo relatório, os fundos de capital de risco das seguradoras estão diversificando seus 

investimentos para integrar novas soluções digitais em suas estratégias de negócios, para 

que sejam oferecidos serviços que supram essa demanda por inovação e que estejam mais 

alinhados com as novas necessidades dos consumidores. 

Além disso, conforme abordado no relatório InsurTech Outlook, a diversificação de 

investimentos em InsurTechs por parte das aceleradoras de empresas de seguros revela o 

interesse do setor de seguros em expandir além de suas atividades tradicionais, a fim de 

aproveitar as novas capacidades digitais como instrumento de transformação de negócios.  

Segundo o relatório, “essa dispersão de capital revela tanto a imaturidade do 

mercado InsurTech, como a preocupação de complementar os serviços oferecidos ao 

cliente com outras proposições de valor, além de seguros tradicionais”. Isto é, atender à 

necessidade de inovação dos serviços oferecidos pelo setor de seguros. O gráfico abaixo, 

retirado do relatório InsurTech Outlook, mostra a diversificação e a busca de novas 

soluções pelo setor de seguros através do financiamento global das seguradoras por 

categoria de startup. 

 

                                            
55 Disponível em https://www.ft.com/content/db833e5a-6eb1-11e6-a0c9-1365ce54b926 
56 Disponível em https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-
public/everis_informeinsurtech_2.pdf?zj_KWify07T9UTuAOKcmhIw66vp8odGa 

http://www.everis.com/brazil/WCLibraryRepository/Home/everis_InformeInsurtech_210x297_RGB_PT_Final_web.pdf
http://www.everis.com/brazil/WCLibraryRepository/Home/everis_InformeInsurtech_210x297_RGB_PT_Final_web.pdf
http://www.everis.com/brazil/WCLibraryRepository/Home/everis_InformeInsurtech_210x297_RGB_PT_Final_web.pdf
https://www.ft.com/content/db833e5a-6eb1-11e6-a0c9-1365ce54b926
https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/everis_informeinsurtech_2.pdf?zj_KWify07T9UTuAOKcmhIw66vp8odGa
https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/everis_informeinsurtech_2.pdf?zj_KWify07T9UTuAOKcmhIw66vp8odGa
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Figura 5.15 Dispersão do investimento em InsurTechs 

Fonte: Everis, relatório InsurTech Outlook (2016) 

Uma das maiores mudanças apresentadas por algumas startups é a introdução de 

novos modelos de negócios que traz aos olhos dos consumidores serviços mais confiáveis 

e transparentes. Esta preocupação reflete os resultados apresentados por algumas 

pesquisas e estudos, como os realizados pela Ernest Young, no relatório Global Consumer 

Insurance Survey57, cujos resultados mostram a baixa confiabilidade dos consumidores nos 

serviços oferecidos pelas seguradoras. 

Neste estudo, foram entrevistadas 24.000 pessoas em 30 países sobre assuntos 

relacionados a sua relação e experiência com as seguradoras, e nos resultados levantados 

as seguradoras foram classificadas abaixo dos bancos, fabricantes de automóveis, sites de 

compras online e supermercados no quesito confiabilidade. 

Com o objetivo de mudar este cenário de péssima impressão acerca das empresas 

de seguros, as startups estão usando tecnologias e transparência para mudar 

completamente a forma como os seguros são vendidos e redefinir os modelos de negócios 

das seguradoras. Um bom exemplo nesta nova empreitada é a seguradora americana 

Lemonade, que fornece seguros para arrendatários e proprietários de casa. Apresenta 

como missão: “transform insurance from a necessary evil into a social good”, ou em 

tradução livre, “transformar o seguro de um mal necessário para um bem social.” 

                                            
57 Disponível em http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/insurance/ey-2014-global-
customer-insurance-survey 

http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/insurance/ey-2014-global-customer-insurance-survey
http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/insurance/ey-2014-global-customer-insurance-survey
http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/insurance/ey-2014-global-customer-insurance-survey
http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/insurance/ey-2014-global-customer-insurance-survey
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5.2.1) Lemonade 

Lemonade é uma InsurTech fundada em 2014 com sede em Nova York, que oferece 

serviços de seguros residenciais. Apenas no ano de 2017, captou mais de 60 milhões de 

dólares, através de vários fundos, entre eles a Sequoia Capital e o Google Ventures. 

Tanto o nome como o modelo de negócios não a enquadram como uma companhia 

de seguros tradicional. Por este motivo, foi anunciada como uma alternativa revolucionária a 

outras seguradoras, chamando a atenção de consumidores mais jovens à procura de uma 

solução mais vantajosa e socialmente responsável do que os seguros tradicionais. 

A empresa está usando a tecnologia aliada a uma abordagem de bem-estar social 

para criar um modelo de negócios único e inovador. Diferentemente das seguradoras 

tradicionais, a Lemonade cobra uma taxa fixa de 20% dos valores pagos pelos seus 

usuários para cobrir as despesas relativas ao desenvolvimento da plataforma e aos seus 

outros custos operacionais, tirando somente deles a sua fonte de receita que visa o lucro. 

Sendo assim, a principal diferença entre a Lemonade e as empresas de seguros 

tradicionais é que a primeira não tem nada a ganhar criando dificuldades em atender as 

solicitações de indenizações para o pagamento de sinistros. Normalmente, as seguradoras 

lucram com os prêmios dos usuários. A Lemonade, por outro lado, como cobra apenas uma 

taxa fixa, de 20% da tarifa, evita motivos para que as indenizações não sejam pagas de 

maneira rápida e sem burocracia para seus clientes. 

Os 80% restantes servem para despesas relacionadas ao pagamento de sinistros, 

ao resseguro e, caso sobre algum dinheiro, o mesmo é utilizado em sua política de 

giveback, que é uma doação e característica exclusiva da empresa. Ao se inscrever, os 

clientes escolhem as instituições de caridade que eles gostariam de apoiar. Os segurados 

que queiram doar para as mesmas instituições formam grupos virtuais de “peers”, ou seja, 

pessoas com as mesmas características e que se preocupam com as mesmas causas e 

formam então uma comunidade. 

A Lemonade utiliza os prêmios coletados de cada grupo para pagar os respectivos 

sinistros, doando o dinheiro restante a causa comum escolhida previamente. Caso os 

sinistros pagos excedam os valores de cada grupo, o resseguro, que é o seguro para 

companhias de seguros, é acionado e, naturalmente, nada sobrará para ser destinado à 

doação. Entretanto, a Lemonade estima que cerca de 40% dos prêmios sejam doados 

através da política de giveback adotada pela empresa, ilustrada na figura 5.16. 
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Figura 5.16 Lemonade – Política do giveback 

Fonte – Site da Lemonade, 2018 

 

Dan Ariely, Chief Behavioral Officer da Lemonade, descreve de maneira bastante 

simplificada no blog da empresa58 o que a diferencia em relação aos seus concorrentes:  

“Instead of fighting with our customers over the same coin, we join our customers in 

fighting for a common cause. That changes everything! It eliminates conflicts of interests, 

and creates a partnership between Lemonade, our customers, and their chosen non-profit.” 

Ou, em tradução livre: 

“Em vez de lutar com nossos clientes pela mesma moeda, nos juntamos a nossos 

clientes na luta por uma causa comum. Isso muda tudo! Isto elimina conflitos de interesse e 

cria uma parceria entre a Lemonade, nossos clientes e as instituições sem fins lucrativos 

escolhidas por eles.” 

Lemonade utiliza a tecnologia para simplificar todos os processos e facilitar a vida 

dos seus clientes. O co-fundador da empresa, Shai Wininger, reforça este viés tecnológico 

da empresa através do Twitter59: 

“Lemonade is a tech company doing insurance, not an insurer doing an app.” 

Ou, em tradução livre: 

                                            
58 Disponível em https://www.lemonade.com/blog/lemonade-social-impact-100-days/ 
59 Disponível em https://twitter.com/XavierDBellefon/status/785525310985015296 

https://www.lemonade.com/blog/lemonade-social-impact-100-days/
https://twitter.com/XavierDBellefon/status/785525310985015296
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“Lemonade é uma empresa de tecnologia fazendo seguros, não uma seguradora 

fazendo um aplicativo.” 

Dessa maneira, a Lemonade investe pesadamente em inteligência artificial e 

economia comportamental. Segundo Schreiber, co-fundador da empresa, as duas frentes 

são complementares e fazem parte do núcleo do modelo de negócios. Mais precisamente, a 

IA remove os corretores e a papelada, enquanto a economia comportamental procura 

eliminar a fraude e os conflitos. Ambos reduzem o tempo, o transtorno e, finalmente, os 

custos. Além disso, os interesses alinhados retiram os incentivos a não pagar os segurados 

e também diminui a inclinação dos mesmos a fraudar o seguro60. 

Utilizando o aplicativo da Lemonade, é possível contratar desde o seguro até efetuar 

uma solicitação para arcar com as despesas de qualquer ocorrência prevista no contrato de 

seguro. Lemonade assegura que “leva 90 segundos para contratar um seguro e três 

minutos para ter uma solicitação atendida em razão de um sinistro”. 

Esta solicitação é simples e usa tecnologia para atrair consumidores. Em vez de 

preencher os tradicionais formulários exigidos pelas empresas de seguros, os clientes 

simplesmente gravam um depoimento em vídeo no telefone através do aplicativo. 

A empresa também foi a primeira seguradora a processar toda a solicitação, do 

início ao fim, sem interação humana. Em apenas alguns minutos, um cliente da Lemonade 

apresenta uma solicitação usando um aparelho celular. Em seguida, sem nenhum 

formulário preenchido, as solicitações são processadas por um robô, que usa uma série de 

algoritmos para rever e verificar a reclamação antes de fazer o pagamento.  

Como resultado, consumidores jovens são atraídos, visto que são muito menos 

suscetíveis a quererem passar horas preenchendo formulários, como normalmente 

acontece com as empresas de seguros tradicionais. Os números traduzem esse sucesso: 

81% dos clientes da Lemonade têm entre 25 e 44 anos e 87% nunca haviam comprado 

seguros para suas casas antes.  

                                            
60 Disponível em https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2017/07/12/how-startup-lemonade-is-
redefining-insurance-for-millennials/#6e60862411b0  

https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2017/07/12/how-startup-lemonade-is-redefining-insurance-for-millennials/#6e60862411b0
https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2017/07/12/how-startup-lemonade-is-redefining-insurance-for-millennials/#6e60862411b0
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5.3) Investimentos 

A tendência na utilização de aplicativos para as mais diversas finalidades e uma 

preferência por soluções mais eficientes e práticas, sobretudo pelas gerações mais novas, 

permitiram que as Fintechs apresentassem soluções disruptivas também no setor de 

investimentos, a terceira categoria em termos de adoção. 

As Fintechs da categoria de Savings and Investments, cuja tradução literal 

comumente utilizada na língua portuguesa é Poupanças e Investimentos, oferecem várias 

opções de investimentos, contemplando diversas modalidades de serviços. 

Segundo o EY Fintech Adoption Index 2017, se dividem principalmente entre: P2P 

platforms for high-interest investments, Investments in equity crowdfunding platforms and 

rewards crowdfunding platforms, Online investment advice and investment management, 

Online stockbroking e Spread Betting61. 

O P2P, como envolve uma via de mão-dupla entre investidores e tomadores de 

empréstimo, será abordado em um capítulo próprio posteriormente. Entre as demais 

categorias acima listadas, será priorizado o segmento de online stockbroking. Apesar de o 

mesmo ter visto avanços desde a popularização da internet, ainda se encontra muitas vezes 

amarrado aos tradicionais modelos de negócios, enfrentando custos e barreiras 

tecnológicas desnecessários, o que é terreno fértil para a criação de soluções inovadoras 

pelas Fintechs. 

Uma delas é a Robinhood Markets, localizada no Vale do Silício e que começa a 

representar uma grande ameaça para as corretoras tradicionais, como será visto a seguir. 

 

5.3.1) Robinhood 

A Robinhood é uma empresa de serviços financeiros americana, localizada no 

celeiro de muitas Fintechs: Palo Alto, na Califórnia. É uma das soluções que mais se 

destacaram no cenário de investimentos, com mais de 3 milhões de usuários em menos de 

três anos e US$ 100 bilhões transacionados62. 

                                            
61 Investimento especulativo que envolve uma aposta na direção do movimento do preço de um ativo. 
Maiores detalhes em https://www.investopedia.com/terms/s/spreadbetting.asp  
62 Disponível em https://www.investopedia.com/news/robinhood-closing-etrade-3-million-brokerage-
accounts/  

https://www.investopedia.com/terms/s/spreadbetting.asp
https://www.investopedia.com/news/robinhood-closing-etrade-3-million-brokerage-accounts/
https://www.investopedia.com/news/robinhood-closing-etrade-3-million-brokerage-accounts/
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Em meados de 2017, a capitalização de mercado da empresa atingiu a marca de 

US$ 1,3 bilhão após um novo aporte, da ordem de US$ 110 milhões, realizado por diversos 

fundos de venture capital63, configurando a criação de mais um unicórnio. 

A Robinhood tem como principal objetivo facilitar a entrada de jovens e novos 

investidores no mercado, uma vez que elimina barreiras tradicionais e faz uso de um 

aplicativo que não pleiteia altas taxas cobradas para se transacionar, entre outros 

diferenciais, tanto em relação às tradicionais corretoras, como em relação a outras startups. 

A empresa, por meio de um aplicativo, permite que indivíduos invistam tanto em 

Exchange Traded Funds64 (ETFs), que são fundos de índices comercializados como ações, 

quanto ações listadas nas bolsas de valores dos EUA sem pagar uma comissão por isso. 

Ou seja, evitam-se os custos das transações cobrados pelas corretoras tradicionais, que 

normalmente são da ordem de 5 a 10 dólares e impactam negativamente os investidores, 

especialmente aqueles com um menor volume (figura 5.17). 

 

Figura 5.17 Robinhood vs. Concorrentes 

Fonte: Robinhood (2018) 

 

Conforme visto, as taxas das transações apresentam custo zero e, dessa maneira, 

as economias para os usuários que comercializam com bastante frequência são 

significativas. A Robinhood afirma que US$ 1 bilhão em taxas já foram economizadas pelos 

seus usuários se considerarmos concorrentes como a E-Trade Financial Corporation, de 

Nova Iorque, cujos custos são de aproximadamente US$ 7 por transação. 

Isso é possível uma vez que a Robinhood evita os custos atrelados a, entre outros, 

operação de centenas de pontos físicos. A tecnologia também elimina o gerenciamento de 

contas manual e, ao automatizar tarefas custosas da era inicial da internet (sistemas 

                                            
63 Disponível em https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-26/robinhood-s-stock-trading-
app-is-valued-at-1-3-billion  
64 Disponível em http://www.infomoney.com.br/onde-investir/investimentos-no-
exterior/etfs/noticia/4381562/que-etf  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-26/robinhood-s-stock-trading-app-is-valued-at-1-3-billion
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-26/robinhood-s-stock-trading-app-is-valued-at-1-3-billion
http://www.infomoney.com.br/onde-investir/investimentos-no-exterior/etfs/noticia/4381562/que-etf
http://www.infomoney.com.br/onde-investir/investimentos-no-exterior/etfs/noticia/4381562/que-etf


78 
 

legados) que muitos concorrentes ainda mantêm, pôde-se construir uma plataforma muito 

mais eficiente e lucrativa. O marketing também não se baseia em anúncios de Super Bowl 

caros, mas sim na força do boca-a-boca65. 

Para se ter uma ideia, em mais um exemplo muito bem-sucedido de give-away 

strategy a fim de obter escalabilidade e alcançar os ganhos de rede, a Robinhood investiu 

pesadamente na conquista de seus primeiros clientes. Enquanto o desenvolvimento da 

plataforma acontecia, a empresa lançou uma lista de espera para quem quisesse ser 

avisado de seu lançamento, disponível logo em sua homepage, estratégia que é conhecida 

como Signup Landing Page66 (figura 5.18).  

 

Figura 5.18 Homepage da Robinhood – fase de desenvolvimento 

Fonte: Kickoff Labs, 2018 

 

O truque estava no fato de os usuários serem incentivados a recomendarem a 

Robinhood a seus conhecidos e, dessa maneira, serem priorizados na fila e terem a chance 

de ganhar uma ação da Apple, da Ford ou da Sprint, por exemplo. O sucesso foi enorme e 

a fila alcançou a marca de 1 milhão de usuários antes mesmo do lançamento da plataforma. 

A figura 5.19 ilustra a tela que incentivava a recomendação da Robinhood. 

                                            
65 Disponível em https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/202844869-About-Robinhood  
66 Disponível em https://kickofflabs.com/blog/how-to-setup-a-viral-waiting-list-launch-page-like-
robinhood-with-kickofflabs/  

https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/202844869-About-Robinhood
https://kickofflabs.com/blog/how-to-setup-a-viral-waiting-list-launch-page-like-robinhood-with-kickofflabs/
https://kickofflabs.com/blog/how-to-setup-a-viral-waiting-list-launch-page-like-robinhood-with-kickofflabs/
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Figura 5.19 Lista de espera da Robinhood 

Fonte: Kickoff Labs, 2018 

 

Outro diferencial é a quantia mínima para se investir. A Robinhood não requer uma 

quantia mínima, diferentemente de outras corretoras online como a E-Trade, cujas quantias 

mínimas são de US$ 500, e das corretoras tradicionais, que normalmente exigem a partir de 

US$ 1.000 para que uma conta seja aberta. 

No entanto, como outras corretoras, a Robinhood exige pelo menos US$ 2.000 para 

a abertura de uma conta margem, condição exigida atualmente pelas instituições 

reguladoras. Esta conta funciona como uma linha de crédito que permite alavancar os ativos 

disponíveis e é de alto risco, o que requer, portanto, um saldo mínimo para lidar com 

possíveis adversidades. 

A facilidade de uso do aplicativo é outro diferencial apresentado pela empresa. 

Através do smartphone, é possível realizar o cadastro e o financiamento da conta de forma 

rápida e simples. Tudo acontece dentro do aplicativo em questão de minutos, com apenas 

algumas perguntas rápidas que reúnem as informações pessoais do usuário, detalhes de 

contato, número do social security para os cidadãos americanos (visto que atualmente 

opera apenas nos Estados Unidos), e meios para financiar a conta.  

A Robinhood assegura que os clientes aprovados são notificados em menos de uma 

hora, podendo então iniciar transferências bancárias. Uma das possibilidades apresentadas 

pela empresa é a verificação instantânea com muitos bancos importantes, evitando aos 
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usuários o incômodo de registrar micro-depósitos em uma conta para verificar a informação 

fornecida. As transferências bancárias podem ser configuradas para ocorrer 

automaticamente em uma programação semanal, quinzenal, mensal ou trimestral. 

Transferências bancárias de até US$ 1.000 estão disponíveis instantaneamente para se 

investir. 

A interface simplificada também é um diferencial e a plataforma da Robinhood é 

mais do que suficiente para executar transações rapidamente. Além disso, o aplicativo 

oferece suporte a ordens de mercado, ordens limitadas, limite de preços e ordens de 

parada. A versão web, em desenvolvimento e que atualmente possui uma lista de espera, 

contará com coleções de ações (como aquelas com CEOs femininas), avaliações de 

analistas, ganhos, notícias, pesquisas e ferramentas para descobrir novas ações. 

Um outro diferencial que se destaca em relação aos seus concorrentes, apresentado 

em fevereiro de 2018, é a opção que permite a seus usuários transacionarem Bitcoin e 

Ethereum sem taxas. Essa opção está sendo muito bem recebida pelos usuários de 

criptomoedas, visto que outras plataformas de criptomoedas normalmente cobram entre 

0,1% e 4% por transações em suas plataformas. Além disso, Robinhood também permite 

aos usuários rastrear o preço de uma série de outras 16 criptomoedas, incluindo o Ripple e 

o Litecoin, embora os recursos de compra e venda ainda estejam disponíveis somente para 

o Bitcoin e o Ethereum67. 

A empresa fatura atualmente com os juros do dinheiro depositado pelos clientes e 

não investido, o que é muito comum no mercado financeiro. Além disso, existe o programa 

Gold, que é um produto premium que cobra de US$ 6 a US$ 200 por mês por serviços 

adicionais, como a compra a margem, depósitos instantâneos e que permite a negociação 

fora do horário de funcionamento principal68. Esse serviço está atraindo investidores de alto 

patrimônio líquido e se tornando um importante motor de receita para a empresa, com 

algumas contas já alcançando milhões de dólares investidos. 

A compra na margem oferece ao usuário um poder de compra adicional. 

Basicamente funciona como uma linha de crédito para o mercado de ações. O usuário 

recebe até duas vezes seu poder de compra para que possa investir mais e 

consequentemente obter mais lucros, caso haja ganhos. Não há o pagamento de juros, 

apenas o pagamento da taxa mensal fixa. 

                                            
67 Disponível em https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/360000088623-Crypto-Availability  
68 Disponível em https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/202853769-How-does-Robinhood-
make-money-  

https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/360000088623-Crypto-Availability
https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/202853769-How-does-Robinhood-make-money-
https://support.robinhood.com/hc/en-us/articles/202853769-How-does-Robinhood-make-money-
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Os depósitos instantâneos, conhecidos como Instant Reinvesting, permitem que o 

usuário seja capaz de acessar o valor de uma venda de ações imediatamente, ao invés de 

esperar o usual D+3, que é o período de espera de três dias para os fundos oriundos da 

venda de ações serem transferidos para a conta do usuário na Robinhood. 

Outro recurso é a negociação no after hours. Além das horas de negociação padrão, 

o usuário pode começar a operar meia hora antes (pré-mercado) e duas horas depois (pós-

mercado). 

Diante destas ofertas e benefícios, os usuários estão tão ansiosos para negociar que 

a receita do serviço premium Robinhood Gold de US$ 10 por mês crescia em novembro de 

2017 a uma taxa de 11% ao mês. Como é a principal fonte de receita da empresa, a mesma 

provavelmente também crescerá em torno de 11% ao mês. 

Finalmente, pode-se concluir que o principal fator que aumenta o potencial da 

empresa é que seu modelo de negócio utiliza fortemente a tecnologia da informação, ou 

seja, a Robinhood se fez com a promessa de usar a tecnologia para tornar a negociação de 

ações tão eficiente que não é mais preciso cobrar taxas a seus usuários. 

Enquanto a E-Trade Financial Corporation possui 3.600 funcionários para suportar 

seus 3,3 milhões de usuários e opera desde a década de 80, a Robinhood oferece suporte 

a 3 milhões de usuários com apenas 100 funcionários. Conclui-se que a tecnologia atrelada 

a um novo modelo de negócio é capaz de oferecer um serviço sem taxas de transação, 

evitando-se gastos com inúmeros escritórios e outros serviços que as corretoras tradicionais 

não conseguem se desfazer. 
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5.4) Planejamento Financeiro 

O planejamento financeiro, quarta categoria em termos de adoção segundo o 

relatório EY Fintech Adoption Index 2017, envolve majoritariamente as seguintes atividades, 

descritas na figura 5.20 a seguir através de um ciclo: 

 

Figura 5.20 O processo de Financial Planning 

Fonte: Adaptação de Financial Planning Standards Board (FPSB), 2016 

 

É importante notar que as soluções propostas por várias Fintechs nem sempre 

passam por todas as etapas acima listadas. Muitas vezes, o apoio dado ao usuário se 

refere mais a orientações financeiras, como que tipo de investimentos são recomendáveis 

para determinado nível de renda, despesas, risco, prazo, situação financeira e objetivos, 

enquanto a execução das mesmas é delegada ao cliente ou a seu intermediário financeiro. 

Por outro lado, outras Fintechs se especializaram no desenvolvimento de 

ferramentas que auxiliam e empoderam os planejadores financeiros, principalmente quando 

se trata de tarefas repetitivas de back-office, alteração do portfólio e recomendações em 

tempo real baseadas em mudanças nas condições do mercado ou do cliente. 
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A fim de contextualizar, nos Estados Unidos, por exemplo, dívidas estudantis e o 

desejo de uma aposentadoria bem-sucedida estimularam a criação de ferramentas que 

auxiliam as pessoas a se planejarem financeiramente e investirem de acordo com as suas 

necessidades individuais. As incertezas e oscilações econômicas, que se tornaram bastante 

acentuadas nos últimos anos, tanto em nações desenvolvidas como em nações em 

desenvolvimento, também contribuíram para uma maior preocupação com assuntos 

relacionados ao planejamento financeiro. 

Além disso, a flexibilidade nos serviços oferecidos pelas Fintechs em relação às 

empresas tradicionais está sendo determinante para o sucesso destas startups. Hoje, as 

empresas tradicionais de consultoria financeira exigem quantias mínimas de investimento 

muito altas para a utilização de seus serviços quando comparadas às disruptivas Fintechs, 

cujas quantias para a utilização e as taxas cobradas são muito menores. Desta forma, 

usuários com um capital menor a sua disposição têm acesso a serviços e orientação 

financeira antes restritos àqueles que tinham um poder de investimento mais alto69. 

Segundo Luís Viceira, da Harvard Business School, os responsáveis por essas 

iniciativas tecnológicas vêm da cultura do Vale do Silício, que acredita que a engenharia é o 

caminho para a solução da maioria dos problemas. Desta forma, sem as estruturas 

grandiosas das tradicionais empresas de planejamento financeiro, as Fintechs, usando a 

tecnologia como aliada, oferecem serviços eficientes à baixos custos, se destacando na 

facilidade e rapidez na comunicação e com estruturas enxutas conseguem competir em 

preço e atender a vários nichos de mercado70. 

Ademais, de acordo com um relatório71 produzido pelo Financial Planning Standards 

Board72 (FPSB), que entrevistou mais de 1.700 profissionais do ramo, de diversas 

organizações parceiras presentes em 29 países, pôde-se perceber uma mudança de atitude 

dos profissionais da área em relação as Fintechs. Se em 2015 a relação entre aqueles que 

viam as Fintechs como uma ameaça ou uma oportunidade estava equilibrada, em 2016 os 

planejadores financeiros passaram a considerar as Fintechs mais como um potencial aliado 

do que como um concorrente. 

                                            
69 Disponível em https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2016/12/07/why-millennials-
flock-to-fintech-for-personal-investing/#dd276f041a92    
70 Ibid. 
71 Disponível em https://fpsb.org/wp-
content/uploads/2016/10/161005_rpt_FintechPaper_FINAL_REV.pdf  
72 O Financial Planning Standards Board (FPSB) é o órgão global definidor de padrões profissionais 
para o setor de planejamento financeiro. Entre as principais atividades, gerencia, desenvolve e emite 
certificações, além de promover programas de cunho educativo para organizações de planejamento 
financeiro. 

https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2016/12/07/why-millennials-flock-to-fintech-for-personal-investing/#dd276f041a92
https://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2016/12/07/why-millennials-flock-to-fintech-for-personal-investing/#dd276f041a92
https://fpsb.org/wp-content/uploads/2016/10/161005_rpt_FintechPaper_FINAL_REV.pdf
https://fpsb.org/wp-content/uploads/2016/10/161005_rpt_FintechPaper_FINAL_REV.pdf
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Entre os diversos benefícios percebidos está o aconselhamento automatizado, que 

permite a planejadores e consultores financeiros aumentar a sua eficiência e atender a 

clientes que são mais jovens, de menor renda e com menos ativos, uma vez que o custo de 

os atender tende a cair significativamente, além de liberar tempo para atividades que de fato 

adicionam valor aos clientes. 

Ainda segundo o relatório, as principais atividades que devem sentir os efeitos 

positivos das Fintechs são aquelas que envolvem coleta de dados, aquisição de clientes, 

agregação de dados, verificação de cálculos e alocação de investimentos, além da 

formulação da carteira e alocação dos ativos.  

Outro ponto levantado são as atualizações em tempo real do portfólio em virtude de 

mudanças no mercado, o que se faz cada vez mais necessário para proteger o investidor de 

possíveis oscilações macroeconômicas. De acordo com um dos profissionais entrevistados 

no relatório, tudo aquilo que segue regras ou que possa ser padronizado pode se beneficiar 

do uso das Fintechs. 

Dessa maneira, pode-se agora seguir para um exemplo real de como as Fintechs de 

financial planning estão mudando o setor. 

 

5.4.1) Betterment 

A Betterment, startup americana fundada em 2008 em Nova Iorque, ganhou 

notoriedade pelos seus robo-advisors. Os robo-advisors começaram como uma alternativa 

de baixo custo para o Wealth Management (gestão de patrimônio) tradicional. Mas os 

mesmos estão rapidamente aprendendo o que os conselheiros financeiros humanos já 

sabiam há muito tempo: os clientes preferem serviços adaptados às suas necessidades e 

objetivos e estão dispostos a pagar por eles73. 

Em julho de 2017, a Betterment foi a primeira startup de planejamento financeiro 

independente a atingir a marca de 10 bilhões74 de dólares de Assets under Management 

(AUM), ou ativos sob gestão, em tradução livre, com mais de 270.000 investidores 

cadastrados. Além disso, a média de captação tem visto o acréscimo de 1 bilhão de dólares 

a cada 50-60 dias, permitindo que a empresa se destaque das demais startups 

                                            
73 Disponível em https://www.fastcompany.com/40442080/robo-advisor-betterment-is-on-a-
personalization-push-as-it-surpasses-10-billion-in-aum  
74 Disponível em https://www.betterment.com/press/newsroom/betterment-becomes-first-
independent-online-financial-advisor-exceed-10b-assets-management/  

https://www.fastcompany.com/40442080/robo-advisor-betterment-is-on-a-personalization-push-as-it-surpasses-10-billion-in-aum
https://www.fastcompany.com/40442080/robo-advisor-betterment-is-on-a-personalization-push-as-it-surpasses-10-billion-in-aum
https://www.betterment.com/press/newsroom/betterment-becomes-first-independent-online-financial-advisor-exceed-10b-assets-management/
https://www.betterment.com/press/newsroom/betterment-becomes-first-independent-online-financial-advisor-exceed-10b-assets-management/
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concorrentes (como a Wealthfront) e ameace as plataformas de financial planning criadas 

por players incumbentes75, que por natureza tem acesso mais fácil a base de consumidores 

existente. 

A empresa oferece uma plataforma automatizada que cria soluções para alcançar 

objetivos específicos de cada cliente, que então recebem recomendações customizadas 

para alcançá-los, além de automatizar o processo de investimento e acompanhamento. A 

principal fonte de receita se dá através de uma taxa anual da ordem de 0,25% sobre o 

patrimônio gerido, o que considerando os ganhos prometidos através de um portfólio mais 

eficiente e alinhado com as aspirações dos consumidores, além de buscar a redução da 

incidência de impostos, é bastante atrativo. 

Os algoritmos da empresa se baseiam em respostas para um questionário inicial 

para sugerir até três objetivos: um fundo de segurança, um plano de aposentadoria ou uma 

conta de investimentos, além de um montante alvo no final do espaço temporal planejado; e 

recomenda a alocação de ativos para cada um. 

Além disso, fornece a opção de retirar da conta corrente do investidor, de maneira 

automática, a parte do dinheiro não-essencial recebida mensalmente. Por exemplo, se o 

consumidor optar por essa funcionalidade, o mesmo relata qual o montante necessário para 

cobrir os seus gastos essenciais e uma margem de segurança - a quantia acima desse 

valor passa para a Betterment sem que o usuário precise fazer nada. Pessoas com 

dificuldade de manter o planejamento podem se beneficiar de uma maior disciplina. 

O CEO da empresa76 lembra que, apesar da carteira média ser da ordem de 36 mil 

dólares (o que garantiria à empresa apenas 90 dólares/ano por cliente em receita), o 

Lifetime Value de cada cliente deve ser considerável, uma vez que o patrimônio do mesmo 

tende a crescer ao longo dos anos. A escala é essencial para dar sustentabilidade a esse 

modelo de negócios e, por isso, a prioridade da empresa é aumentar o capital sob gestão e 

não a lucratividade de curto-prazo. Também garante que a sua empresa, por ser um hub de 

aconselhamento, está em uma posição mais favorável do que outras Fintechs que possuem 

uma ênfase mais transacional em suas atividades, uma vez que o consumidor deposita 

maior confiança e nutre um relacionamento mais forte, garantindo que posteriormente 

produtos de terceiros recomendados pela Betterment de maneira personalizada possam 

virar uma fonte adicional de receita. 

                                            
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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A plataforma também permite ao investidor agregar diversas contas bancárias ao 

sistema, de modo que o usuário possa ter, com precisão e em tempo real, informações a 

respeito de todas as suas movimentações financeiras e ativos sob gestão. Dessa maneira, 

é possível saber o patrimônio total do cliente utilizando-se apenas a plataforma da 

Betterment, e, assim, simplificar todo o processo de planejamento e acompanhamento da 

evolução do patrimônio. Entretanto, o capital alocado em bancos, por exemplo, pode ser 

apenas visualizado. Ainda não se pode geri-lo de forma integrada77 ao resto do patrimônio 

sob gestão da Betterment.  

A figura 5.21 a seguir mostra um exemplo de como as informações podem ser 

acessadas pelo usuário. Pode-se perceber que em uma mesma tela o usuário tem acesso 

não somente ao montante investido através da Betterment, como também pode verificar 

como os investimentos realizados através de terceiros têm se saído (no caso apresentado, 

através da Fidelity e da Charles Schwab, grandes empresas americanas de gestão do 

patrimônio). 

 

Figura 5.21 Betterment – acompanhamento dos ativos em múltiplas plataformas 

Fonte: Material de divulgação da Betterment, 2018 

 

                                            
77 Disponível em https://www.nerdwallet.com/blog/investing/wealthfront-vs-betterment/  

https://www.nerdwallet.com/blog/investing/wealthfront-vs-betterment/
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Ademais, os profissionais do ramo do planejamento financeiro também podem 

utilizá-la para automatizar processos e, dessa maneira, facilitar o gerenciamento e a 

operação de seus próprios clientes, que podem inclusive ter acesso aos benefícios e 

facilidades da plataforma. Dentre as vantagens de se trabalhar através da Betterment, os 

planejadores financeiros podem cadastrar os clientes e escolher níveis de risco, horizontes 

de tempo e portfólios estratégicos em um processo contínuo. Tudo o que o cliente precisa 

fazer é aceitar os termos e condições em um e-mail. Outra funcionalidade adicional da 

plataforma é a coleta e distribuição de comissões, o que resulta em desembolsos 

simplificados e pagamentos mais rápidos para consultores78. Vemos, portanto, um exemplo 

de uma Fintech atuando não apenas como um concorrente, mas também como um 

potencial aliado dos profissionais do ramo, dinamizando a oferta desses serviços. 

A fim de exemplificar como é fácil e intuitivo o planejamento de uma aposentadoria 

através da plataforma, temos a figura 5.22 a seguir. Baseado na idade inicial e nos gastos 

almejados, o algoritmo calcula a partir do patrimônio existente do usuário o montante 

mensal a ser economizado para se alcançar o objetivo de uma aposentadoria bem-

sucedida. No exemplo demonstrado, para se chegar a um nível de despesas anual da 

ordem de 80.000 dólares, levando-se em consideração uma idade de aposentadoria de 60 

anos, seria necessária uma economia de aproximadamente 26.000 dólares anualmente a 

ser somada ao patrimônio total já existente da ordem de 265 mil dólares. 

                                            
78 Disponível em https://www.financial-planning.com/news/how-betterment-for-advisors-is-competing-
for-ria-business e https://www.bettermentforadvisors.com/  

https://www.financial-planning.com/news/how-betterment-for-advisors-is-competing-for-ria-business
https://www.financial-planning.com/news/how-betterment-for-advisors-is-competing-for-ria-business
https://www.bettermentforadvisors.com/
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Figura 5.22 Planejamento da aposentadoria 

Fonte: Material de divulgação da Betterment, 2018 

 

Por último, de olho nas novas expectativas dos consumidores, principalmente os 

Millenials, a plataforma também oferece o que ficou conhecido como socially responsible 

investing (investimento socialmente responsável, em tradução livre). Consiste em uma 

estratégia de investimento que procura considerar não apenas o retorno financeiro, como 

também o bem-estar social e o meio ambiente, por exemplo.  
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5.5) Peer-to-Peer Lending 

Borrowing, ou seja, o segmento de empréstimos, apesar de aparecer como o último 

colocado no relatório EY Fintech Adoption Index 2017, tem visto avanços consideráveis nos 

últimos anos. Vamos abordar neste trabalho a subcategoria Peer-to-Peer lending, uma vez 

que a mesma é resultado direto das recentes inovações tecnológicas que possibilitaram a 

criação de um modelo de negócios com grande potencial disruptivo em uma das áreas mais 

lucrativas da indústria. 

Sendo assim, o Peer-to-Peer lending (também conhecido como P2P lending e 

marketplace lending), ou empréstimo coletivo (em tradução livre e termo amplamente 

utilizado no meio brasileiro) é mais um produto que se tornou possível devido aos baixos 

custos de transação da internet, além da facilidade em se conectar tomadores e credores, 

diminuindo a necessidade de se utilizar um intermediário tradicional, papel até então 

desempenhado quase que exclusivamente pelos bancos. 

Os bancos, diga-se de passagem, têm sido notoriamente lentos em digitalizar os 

seus processos de crédito. Em um estudo79 publicado pela BAIN em parceria com a SAP, 

foi constatado que apenas 7% de todos os produtos de crédito oferecidos pelos bancos 

podem ser processados end-to-end de maneira 100% digital. De fato, de acordo com o 

mesmo estudo, apenas 14% das solicitações de empréstimo são originadas através de 

canais digitais atualmente. 

Basicamente, o P2P é responsável por permitir que pessoas com capital excedente 

emprestem diretamente80 aos tomadores de empréstimo, ao invés de aplicar em fundos de 

crédito privado, por exemplo. Essa modalidade oferece taxas mais vantajosas para ambos, 

uma vez que o spread do banco e as suas respectivas taxas são reduzidas em linha com o 

aumento de eficiência operacional e redução dos custos proporcionados pelos modelos de 

negócio dessas novas Fintechs. 

A figura 5.23 a seguir exemplifica o funcionamento de um modelo básico Peer-to-

Peer. A plataforma atua como intermediária entre os tomadores de empréstimos e credores, 

transferindo informações a respeito dos pedidos de empréstimo e critérios de investimento 

entre as partes, além dos fluxos de capital representados pelo financiamento e pelo 

                                            
79 Disponível em 
http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_%20Retail_banks_wake_up_to_digital_lending.pdf  
80 Conforme veremos adiante, nem sempre o empréstimo é realizado diretamente entre os 
investidores e as empresas ou indivíduos tomadores através da plataforma. Do ponto de vista legal, 
muitas vezes é necessária a utilização de uma estrutura jurídica que envolve um intermediário, 
devido à regulação existente em cada país e dependendo da modalidade envolvida. 

http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_%20Retail_banks_wake_up_to_digital_lending.pdf
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pagamento de juros e amortização. Por último, pode-se ver no centro da figura as principais 

áreas de uma plataforma P2P: envolvem a gestão de risco, aspectos regulatórios, além de 

operações e tecnologia. 

 

Figura 5.23 Como funciona o Peer-to-Peer 

Fonte: Material de divulgação da Prosper, 2018 

 

Uma das principais diferenças entre as plataformas Peer-to-Peer e os bancos 

tradicionais se refere a não utilização dos próprios recursos nos empréstimos concedidos. 

Enquanto os bancos utilizam recursos do seu balanço para financiar a concessão de 

créditos, as plataformas Peer-to-Peer, em sua maioria, apenas agem como um 

intermediador direto entre os credores e os tomadores de empréstimo. 

Além disso, conforme pode ser visto na figura 5.24 a seguir, o Peer-to-Peer possui 

uma vantagem competitiva inerente a sua natureza e que dificilmente poderá ser enfrentada 

pelo modelo de negócios tradicional dos bancos. Ao transferir diretamente os empréstimos 

aos investidores, diversos processos podem ser eliminados, como por exemplo a agregação 

de diversos empréstimos de natureza semelhante em um pacote, que então seriam 

securitizados (criação de um instrumento financeiro), divididos em diferentes níveis de risco 

ou maturidade e finalmente vendidos aos investidores finais. Portanto, a estrutura enxuta e 

seus processos simplificados e automatizados oferecem às plataformas P2P uma fonte 

inegável de economia de recursos. 
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Figura 5.24 Marketplace vs. Retail Lending81 

Fonte: Founding Capital, com dados do JP Morgan e do Lending Club (2018) 

 

Além disso, devido aos altos custos fixos incorridos pelos bancos na hora de se 

analisar um empréstimo, muitas vezes as pequenas e médias empresas, além das pessoas 

físicas, são relegadas a um segundo plano. De fato, os custos para se aprovar um 

empréstimo de 100.000 dólares é semelhante àquele de 1.000.000 de dólares, porém a 

margem de lucro para o banco é significativamente menor. Com a digitalização dos 

empréstimos, as Fintechs descobriram um mercado promissor e sedento por novos 

produtos82. 

As principais fontes de receita desse modelo de negócio incluem taxas de originação 

e intermediação dos empréstimos, assim como parte dos juros recebidos pelos investidores 

finais, além de taxas incidentes sobre o atraso nos pagamentos das parcelas devidas. Vale 

                                            
81 Retail Lender, ou credor de varejo, é um credor que empresta dinheiro a indivíduos ao invés de 
instituições. Bancos e cooperativas de crédito são exemplos.  
Disponível em https://www.investopedia.com/terms/r/retail_lender.asp  
82 Disponível em https://hbr.org/2017/04/how-banks-can-compete-against-an-army-of-fintech-startups  

https://www.investopedia.com/terms/r/retail_lender.asp
https://hbr.org/2017/04/how-banks-can-compete-against-an-army-of-fintech-startups
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lembrar que nem todas as plataformas utilizam as mesmas fontes de receita, e cada uma 

pode se especializar em uma específica e até mesmo viabilizar novas fontes de receita em 

seu modelo de negócios. 

A taxa de juros cobrada é decidida, na maioria dos casos, diretamente entre os 

credores e os tomadores de empréstimos, de acordo com a oferta e a demanda do 

mercado, ou seja, as plataformas costumam apenas atuar como um facilitador entre as 

partes e não atuam de forma a interferir nos juros praticados, salvo em casos nos quais 

existe um algoritmo, muitas vezes assessorado por inteligência artificial, para qualificar cada 

solicitante de empréstimo quanto ao seu nível de risco. 

Uma empresa Peer-to-Peer robusta deve ser capaz de desenvolver uma Application 

Programming Interface (API) e um ecossistema combinando modelagem de risco e 

precificação, além de integrar de forma automática com os sistemas utilizados pelos 

diferentes players, como os originários de empréstimos, por exemplo. 

As plataformas atuais funcionam em sua maioria como um marketplace, no qual os 

tomadores de empréstimo competem pelos recursos oferecidos pelos credores. Muitas 

vezes existe um sistema de leilão, o qual começa com taxas elevadas e que caem de forma 

consistente com a demanda dos credores pelo referido empréstimo, até uma taxa mínima 

estipulada pela plataforma83. Em outros casos, a plataforma pode agregar diversos 

tomadores de empréstimo em um mesmo lote, de forma a diversificar os riscos e aumentar 

a segurança e a facilidade de se investir mesmo com capital reduzido em várias empresas 

ao mesmo tempo84.  

Além disso, outras funcionam como um marketplace mais “puro”, oferecendo 

produtos de inúmeras financeiras e originadores de empréstimos em sua plataforma, de 

modo que a um clique de distância o investidor possa diversificar seu dinheiro não só entre 

modalidades de investimentos diferentes, como empréstimo pessoal de curto prazo, 

empréstimo imobiliário, empresarial e veicular, como também entre geografias e moedas 

diferentes, tudo na mesma plataforma, com o mesmo cadastro e a mesma segurança85. 

Cada um deles é normalmente obrigado a deixar um percentual, em torno de 5 a 10%, de 

seus empréstimos oferecidos através da plataforma em seu balanço. Essa prática é 

comumente chamada no mercado financeiro de skin in the game e serve como uma variável 

que ajuda a medir a saúde financeira dessas instituições. 

                                            
83 É o caso, por exemplo, da startup estoniana Investly. 
84 É o caso, por exemplo, da brasileira BIVA. 
85 É o caso, por exemplo, da letoniana Mintos. 
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O Peer-to-Peer lending possui, portanto, poder para transformar o ambiente 

econômico global ao reduzir os custos e aumentar o acesso de diversos instrumentos 

financeiros a uma grande parcela da população que encontra dificuldade não só de 

financiamento através dos canais tradicionais, como também se depara com uma oferta 

subótima de oportunidades de investimento. 

Existem diversos exemplos de Fintechs dessa área. Nos tópicos seguintes, serão 

abordados alguns casos práticos, em diferentes geografias, estágios de desenvolvimento e 

tecnologia, além de levar em consideração as particularidades de cada modelo de negócio. 

 

5.5.1) Estados Unidos - Prosper e Lending Club 

Atualmente, o mercado Peer-to-Peer nos Estados Unidos se encontra em sua maior 

parte desregulado. A maioria das plataformas, no entanto, segue as regras da Section 138 

of the Negotiable Instruments Act (Seção 138 do Ato de Instrumentos Negociáveis, em 

tradução livre).  

Além disso, a Securities and Exchange Comission (SEC), após alguns conflitos 

iniciais devidos principalmente a novidade desse modelo de negócios e a diferentes 

interpretações, estabeleceu um entendimento de que todas as plataformas P2P devem se 

registrar junto a SEC para operar legalmente, pois considera as transações ocorridas uma 

venda de valores mobiliários. Outro risco jurídico relevante se refere a processos que 

pedem a aplicação de leis estaduais que visam impedir a usura, algo que os grandes 

bancos americanos não precisam temer. 

De acordo com um relatório86 publicado pela PricewaterhouseCoopers (PWC) em 

fevereiro de 2015, a expectativa é que já em 2025 pelo menos 150 bilhões de dólares sejam 

financiados através do P2P somente nos Estados Unidos. Quando publicado em 2015, o 

volume nos Estados Unidos somava apenas cerca de 5 bilhões de dólares, o que mostra o 

grande potencial de crescimento para os próximos anos. Outro dado que mostra o 

crescimento vertiginoso apresentado pelas empresas de Peer-to-Peer americanas é o 

crescimento médio de 84% no volume de originações a cada trimestre desde 2007. 

A seguir, veremos as duas expoentes da indústria americana e que eram 

responsáveis por mais de 98% do market share em 2013, de acordo com a revista The 

                                            
86 Disponível em https://www.pwc.com/us/en/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-
lending.pdf  

https://www.pwc.com/us/en/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf
https://www.pwc.com/us/en/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf
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Economist87. A figura 5.25 abaixo mostra a evolução de ambas as empresas nos últimos 

anos. 

 

Figura 5.25 Prosper vs. Lending Club – novos empréstimos nos EUA em bilhões de dólares 

 Fonte: The Economist88 (2016) 

 

5.5.1.1) Prosper 

Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das pioneiras no modelo de marketplace foi 

a Prosper, fundada em 2005 na Califórnia e que contou com o investimento de renomados 

fundos de venture capital, entre eles a Sequoia Capital. Até hoje, já financiou mais de 10 

bilhões de dólares e empoderou mais de 600.000 pessoas através de sua plataforma. 

A Prosper possui seu modelo de negócios focado em empréstimos pessoais. O 

montante dos requerimentos de empréstimos fica na faixa de USD 2.000 até USD 35.000 e 

cada investidor pode diversificar seu patrimônio a partir de um investimento inicial mínimo 

de USD 25 por empréstimo89. 

A Prosper, através de seu próprio modelo de risco, possui diferentes categorias para 

cada cliente e estima a porcentagem de empréstimos que enfrentarão dificuldades ao longo 

de sua vida. A figura 5.26 agrega os diferentes níveis de risco e a estimativa da média de 

perda estimada pelo modelo de risco da Prosper para cada categoria, de modo que cada 

investidor possa tomar uma decisão consciente. 

                                            
87 Disponível em https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21597932-offering-both-
borrowers-and-lenders-better-deal-websites-put-two  
88 Disponível em https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21695561-fashionable-
form-credit-encounters-its-first-crunch-ripple-fear  
89 Ver mais em https://www.prosper.com/plp/about/  

https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21597932-offering-both-borrowers-and-lenders-better-deal-websites-put-two
https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21597932-offering-both-borrowers-and-lenders-better-deal-websites-put-two
https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21695561-fashionable-form-credit-encounters-its-first-crunch-ripple-fear
https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21695561-fashionable-form-credit-encounters-its-first-crunch-ripple-fear
https://www.prosper.com/plp/about/
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Figura 5.26 Rating vs. Default - Prosper 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados da Prosper 

 

As taxas de juros anuais cobradas na plataforma costumam variar entre 5,99% para 

a melhor categoria (AA) a 35,99% para a categoria High Risk e first time borrowers sem um 

credit score satisfatório. Vale notar que apesar da taxa de juros estratosférica da categoria 

High Risk, a Prosper estima que a categoria E seja a mais lucrativa para investidores 

sedentos por um alto retorno em detrimento de um investimento mais seguro. A figura 5.27 

a seguir revela o retorno estimado para cada categoria, de acordo com a Prosper. 

 

Figura 5.27 Retornos estimados - Prosper 

Fonte: Prosper, 2018 

 

O processo de solicitação de empréstimos começa com o preenchimento de 

formulários online para que o risco de cada cliente possa ser corretamente medido e, assim, 

se obter uma taxa de juros condizente com a relação risco-retorno. 

Em seguida, a pessoa que deseja receber o empréstimo estipula o prazo para pagar 

sua dívida de volta e é calculado o tamanho das parcelas mensais. Caso haja demanda 

para esse determinado empréstimo por parte dos investidores, o dinheiro cai na própria 

conta corrente do solicitante. Temos, portanto, um processo não só simples e rápido, como 

também muito menos burocrático e barato que o oferecido pelos canais tradicionais. Muitas 
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pessoas usam essa plataforma inclusive como um meio de pagar dívidas existentes com o 

banco ou operadoras de cartão de crédito em troca de novas dívidas financiadas por juros 

muito mais vantajosos90. 

A fonte de receita da Prosper deriva principalmente das taxas de originação de cada 

empréstimo, que podem variar de 1 a 5%, dependendo da categoria de risco, montante 

envolvido e prazo de repagamento da dívida. 

Um empréstimo de USD 10.000 de 3 anos, categoria AA, apresenta uma taxa de 

juros anual de 5,32%. Além disso, a Prosper cobra uma taxa de 1% de originação, sendo 

assim, o solicitante apenas receberá USD 9.900 e a taxa de juros final será de 5,99%. A 

parcela mensal ficaria em USD 302, divididos em 36 meses.  

Vale lembrar que para o solicitante ter acesso ao crédito é necessário encontrar 

investidores interessados em número suficiente para cobrir todo o montante do empréstimo, 

além de outras condições de crédito e histórico de pagamento. 

Outra funcionalidade interessante apresentada pela plataforma é o auto invest, ou 

investimento automático. Através dela, os investidores podem estabelecer critérios 

alinhados à sua estratégia de investimento e permite que os algoritmos da Prosper aloquem 

de forma automática o seu capital. Essa funcionalidade é de grande valia quando se leva 

em consideração que o montante mínimo de investimento em cada empréstimo é de USD 

25. O investidor pode, dessa maneira, estabelecer as suas condições de financiamento, 

levando em consideração o nível de risco, o prazo e o histórico de cada solicitante e, de 

forma automática, alocar seu capital em dezenas, centenas ou até mesmo milhares de 

diferentes empréstimos, de maneira altamente diversificada e com pouquíssimo esforço 

envolvido. 

Finalmente, a título de comparação, quem investiu USD 10.000 em 2011 através da 

plataforma da Prosper estaria tão bem quanto quem investiu na bolsa de valores, 

possivelmente ainda com um menor risco envolvido. Para os investidores que gostam de 

renda fixa, o Peer-to-Peer pode ser uma excelente alternativa aos títulos soberanos, dada a 

devida relação risco-retorno. 

A figura 5.28 a seguir ilustra o descrito anteriormente: 

                                            
90 Disponível em https://www.prosper.com/plp/loans/loan-types/debt-consolidation-loans/  

https://www.prosper.com/plp/loans/loan-types/debt-consolidation-loans/
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Figura 5.28 Prosper vs. S&P 500 vs. US Bonds 

Fonte: Prosper.com 

 

5.5.1.2) Lending Club 

Junto com a Prosper, o Lending Club representa atualmente uma das maiores 

plataformas Peer-to-Peer dos Estados Unidos, já tendo financiado mais de 31 bilhões de 

dólares para 1,5 milhão de consumidores em toda a sua história. Opera desde 2006 a partir 

de São Francisco de maneira 100% online, sem qualquer escritório ou agência física, o que 

possibilita um overhead significativamente menor do que os seus principais concorrentes 

tradicionais. 

Vale notar que seu IPO em 2014 levantou cerca de 865 milhões de dólares na New 

York Stock Exchange, baseando-se em um valuation de aproximadamente 8,5 bilhões de 

dólares91. Para se ter uma ideia do sucesso, foi o maior IPO de uma empresa tech 

americana naquele ano. Além disso, muitos participantes do mercado Peer-To-Peer, 

incluindo plataformas concorrentes e investidores, comemoraram o IPO do Lending Club 

como um sinal de amadurecimento e fortalecimento de toda a indústria92. 

Entre as categorias de empréstimo oferecidas ao consumidor final, temos desde 

empréstimos pessoais, passando por empréstimos automotivos, educacionais, imobiliários e 

comerciais e até mesmo para férias ou casamentos. Outra categoria popular se refere à 

consolidação de empréstimos menos vantajosos, como os de cartão de crédito, por 

                                            
91 Disponível em https://www.reuters.com/article/us-lendingclub-ipo/loan-platform-operator-
lendingclubs-shares-soar-in-debut-idUSKBN0JP1U420141211  
92 Disponível em https://www.ft.com/content/261f046e-80b9-11e4-b5cf-00144feabdc0  

https://www.reuters.com/article/us-lendingclub-ipo/loan-platform-operator-lendingclubs-shares-soar-in-debut-idUSKBN0JP1U420141211
https://www.reuters.com/article/us-lendingclub-ipo/loan-platform-operator-lendingclubs-shares-soar-in-debut-idUSKBN0JP1U420141211
https://www.ft.com/content/261f046e-80b9-11e4-b5cf-00144feabdc0
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exemplo. Além disso, oferece empréstimos para certos tipos de tratamento médico, uma 

vez que nos Estados Unidos uma doença que não seja coberta pelo seguro saúde pode 

significar a falência para muitas famílias. 

O CEO do Lending Club, quando entrevistado pela Forbes93, afirmou que sua 

empresa opera com uma margem muito superior a dos bancos de varejo, chegando a ter 

custos entre 400 e 500 pontos bases94 menores do que os maiores bancos do país, além de 

contar com uma satisfação muito maior por parte do consumidor final. 

Para se ter uma ideia, de acordo com o CEO do Lending Club, o JP Morgan Chase, 

um dos maiores bancos de varejo americanos, teria que se desfazer de cerca de 8.000 

agências e escritórios para alcançar o mesmo patamar de custos, sem contar com o 

desenvolvimento de toda a infraestrutura de processos e automação presentes na 

plataforma. Terminou a entrevista enfatizando que seus empregados são os mesmos que o 

Google e o Facebook procuram, e não o típico analista de finanças de Wall Street, o que faz 

com que uma mudança de cultura e posicionamento dos grandes bancos se torne ainda 

mais complicada. 

Além disso, vale lembrar que o modelo de negócios do Lending Club possui uma 

forte base tecnológica, especialmente orientada a otimizar a seleção dos tomadores de 

empréstimo baseando-se na relação risco retorno de cada um. Sendo assim, torna-se 

imprescindível a utilização consciente do Big Data nos algoritmos desenvolvidos inhouse 

para se obter a melhor seleção possível caso a empresa queira se manter competitiva no 

longo prazo. Para isso, é imprescindível a disponibilização de um robusto banco de dados 

alinhado a um poder computacional compatível com o processamento requerido pelos 

algoritmos, de tal maneira a se resguardar um tempo de resposta mínimo, o que garante 

significativa vantagem sobre o modelo dos bancos tradicionais.  

O investimento de aproximadamente 150 milhões de dólares feito pelo Google na 

companhia em 201395 (em troca de uma participação acionária de menos de 10%, diga-se 

de passagem) abre margem para especular que tipo de parcerias estratégicas podem surgir 

a partir dessa aliança. 

Ademais, de acordo com um estudo publicado pelo fundo de venture capital 

Foundation Capital e que confirma as palavras do CEO do Lending Club, entre 30% e 35% 

                                            
93 Disponível em https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2014/05/12/no-hedge-funds-arent-
hijacking-peer-to-peer-loans-says-lending-club-ceo/  
94 Medida muito comum no mundo das finanças. Equivalente a pontos percentuais. 
95 Disponível em https://blogs.wsj.com/digits/2013/05/02/google-makes-strategic-investment-in-
lending-club/  

https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2014/05/12/no-hedge-funds-arent-hijacking-peer-to-peer-loans-says-lending-club-ceo/
https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2014/05/12/no-hedge-funds-arent-hijacking-peer-to-peer-loans-says-lending-club-ceo/
https://blogs.wsj.com/digits/2013/05/02/google-makes-strategic-investment-in-lending-club/
https://blogs.wsj.com/digits/2013/05/02/google-makes-strategic-investment-in-lending-club/
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dos custos operacionais de um banco tradicional estão atrelados ao mantenimento de filiais 

bancárias, o que confere aos marketplace lenders uma enorme vantagem, uma vez que 

operam, na maioria das vezes, de maneira exclusivamente online.  

A figura 5.29 mostra uma estimativa acerca do tamanho da redução dos custos 

operacionais possibilitada através do modelo de negócios do Lending Club em relação aos 

bancos tradicionais. 

 

Figura 5.29 O P2P pode gerar uma economia de 400 pontos base em relação aos bancos 

Fonte: Foundation Capital96, com dados do Lending Club e do Federal Reserve (2016) 

 

Além disso, o Lending Club possui uma preocupação com o crescimento 

sustentável. Por ter um market share ainda muito reduzido no mercado de financiamento 

americano (apenas cerca de 2 bilhões financiados de um universo de 360 bilhões de 

dólares em 2014), e ter margens extremamente favoráveis em comparação com os 

                                            
96 Disponível em  
https://foundationcapital.com/wp-content/uploads/2016/08/TDMFinTech_whitepaper.pdf  

https://foundationcapital.com/wp-content/uploads/2016/08/TDMFinTech_whitepaper.pdf
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empréstimos tradicionais oferecidos pelos bancos, o Lending Club atraiu para si dois tipos 

de problemas distintos. 

O primeiro se refere à participação de investidores institucionais na plataforma. De 

acordo com o relatório elaborado pela PWC, cerca de 80% dos empréstimos P2P 

americanos são financiados através de fundos de investimento, como fundos de pensão, 

Hedge Funds, Endowments e fundações, que possuem naturalmente um capital muito 

superior ao de um indivíduo comum, que era o principal investidor alvo nos primórdios do 

modelo de negócio Peer-to-Peer.  

Sendo assim, a plataforma adotou um limite de investimento por investidor 

institucional, na casa dos milhões de dólares mensais, de maneira que todos possam fazer 

uso da plataforma sem precisar alterar a política de empréstimos para angariar um volume 

maior que acomodasse a demanda por parte dos investidores institucionais. Isso poderia 

ser feito reduzindo as taxas de juros para atrair mais consumidores ávidos por um 

empréstimo ou iniciando a oferta para categorias que representam um risco maior, como os 

empréstimos subprime. O CEO do Lending Club afirma que a sua plataforma ainda está 

muito longe de esgotar o volume de empréstimos da categoria prime e super-prime, o que 

indica o potencial de crescimento ainda não explorado pela empresa. 

O segundo problema se refere à tecnologia disponível por parte dos diferentes tipos 

de investidores. Alguns experts da área afirmam que investidores institucionais possuem a 

sua disposição mentes poderosas que criam algoritmos capazes de selecionar os melhores 

empréstimos na plataforma o que, alinhado ao poder computacional de sua infraestrutura 

tecnológica, acaba deixando os investidores de varejo com as piores ofertas, tudo de forma 

automatizada e extremamente rápida97. Entretanto, o CEO do Lending Club afirma que 

todos os empréstimos oferecidos através de sua plataforma já foram selecionados e 

classificados entre 45 diferentes categorias de risco e que, dessa maneira, não existem 

empréstimos melhores e piores, uma vez que já foram filtrados e alinhados a sua respectiva 

relação de risco e retorno. 

É de se refletir, entretanto, se todas as plataformas oferecem as mesmas condições 

para todos os diferentes tipos de investidores. Acreditamos que a transparência nesse 

quesito será um fator preponderante nos próximos anos e que as plataformas “desonestas” 

não sobreviverão por muito tempo. 

                                            
97 Disponível em https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2014/05/12/no-hedge-funds-arent-
hijacking-peer-to-peer-loans-says-lending-club-ceo/#1af600c43c75  e 
https://www.pwc.com/us/en/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf  

https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2014/05/12/no-hedge-funds-arent-hijacking-peer-to-peer-loans-says-lending-club-ceo/#1af600c43c75
https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2014/05/12/no-hedge-funds-arent-hijacking-peer-to-peer-loans-says-lending-club-ceo/#1af600c43c75
https://www.pwc.com/us/en/consumer-finance/publications/assets/peer-to-peer-lending.pdf
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5.5.2) Europa: Mintos, um caso promissor 

Na Europa, um dos líderes em crescimento e tecnologia é o Mintos. O mesmo 

apresentou um crescimento mensal98 de dois dígitos nos últimos anos e conta com um 

investimento mínimo no mercado primário começando pela quantia simbólica de apenas 

dez euros por empréstimo. Somente em 2017, o crescimento até o mês de novembro da 

plataforma superou os 200% e, apenas nos últimos noventa dias, mais de 50%. 

Além disso, possui uma das maiores ofertas de empréstimos, tanto quando se trata 

de categorias quanto de geografias e moedas diferentes, permitindo uma das maiores 

diversificações para o investidor final em uma mesma plataforma. 

Outro indicador do sucesso da plataforma é a premiação People’s Choice for 2017, 

promovida pelo instituto AltFi. O AltFi Awards reconhece e premia realizações notáveis no 

universo europeu da indústria de finanças alternativa e o Mintos foi o ganhador do prêmio 

nas duas últimas edições99. 

A figura 5.30 a seguir, retirada do material de divulgação da própria empresa, ilustra 

de maneira resumida o modelo de negócios adotado100: 

 

Figura 5.30 Mintos 

Fonte: Mintos, 2018 

 

                                            
98 O crescimento pode ser comparado com outras Fintechs europeias através de 
http://explorep2p.com/p2p-growth/  
99 Disponível em https://blog.mintos.com/mintos-wins-peoples-choice-2017-altfi-awards/ e 
http://www.altfi.com/awards/2017  
100 O Mintos será analisado com maior profundidade no próximo capítulo. 

http://explorep2p.com/p2p-growth/
https://blog.mintos.com/mintos-wins-peoples-choice-2017-altfi-awards/
http://www.altfi.com/awards/2017
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Em suas próprias palavras, se descreve como:  

“Mintos is a Peer-to-Peer lending marketplace where investors go to invest in loans 

originated by non-bank loan originators. At Mintos, investors can invest in different types of 

loans originated by many different loan originators. On the other hand, by connecting to the 

Mintos marketplace, loan originators that have traditionally been balance sheet lenders can 

reap the benefits of the Peer-to-Peer lending model in funding their loans.” 

Ou, em tradução livre: 

O Mintos é um mercado de empréstimos Peer-to-Peer onde os investidores 

investem em empréstimos originados por originadores de empréstimos não bancários. No 

Mintos, os investidores podem investir em diferentes tipos de empréstimos originados por 

vários originadores distintos. Por outro lado, ao se conectar ao mercado do Mintos, os 

originadores de empréstimo que tradicionalmente utilizaram recursos do balanço podem 

colher os benefícios do modelo de empréstimo Peer-to-Peer no financiamento de seus 

empréstimos. 

Para clarificar ainda mais o funcionamento da plataforma, temos a figura 5.31, na 

qual se pode facilmente ver a relação entre os diversos players atuantes, os segmentos 

oferecidos e o caminho do dinheiro: 

 

Figura 5.31 Plataforma e Players - Mintos 

Fonte: Mintos, 2017 
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Vale destacar que, apesar da figura acima começar ilustrando o caminho através da 

perspectiva dos investidores, o início de todo o processo se dá com os tomadores de 

empréstimo. São três as etapas principais: primeiro, os solicitantes de empréstimo fazem 

uma application junto aos originadores, que em seguida avaliam as condições e o propósito 

de cada financiamento, além do histórico dos tomadores e enfim determinam o risco 

envolvido em cada operação. Caso o empréstimo solicitado se alinhe ao modelo de 

negócios do originador em questão, o mesmo estabelece um prazo de repagamento e uma 

taxa de juros condizente com o propósito e o risco envolvido em cada operação e empresta 

a partir do seu próprio balanço. A última etapa envolve a liberação para os investidores da 

plataforma Mintos o investimento nesses empréstimos, cedendo recursos adicionais para os 

originadores gerarem novos empréstimos e, assim, estimular ainda mais o crescimento de 

todos os envolvidos. 

Os últimos dados disponíveis datam de janeiro de 2018. Nesse mês, mais de 43,7 

milhões de euros foram financiados através da plataforma, a uma taxa média de retorno de 

12,22%, extraordinária se levarmos em conta os juros baixíssimos praticados na maioria 

dos países europeus. Em toda a sua história, o Mintos está próximo de financiar 500 

milhões de euros. Já conta com mais de 47.000 investidores cadastrados, com 3.600 novos 

membros só em janeiro de 2018. 

O Mintos oferece, em seu site, uma vasta gama de estatísticas a respeito do seu 

negócio, incluindo planilhas financeiras que podem ser utilizadas por investidores em 

potencial para analisar os empréstimos já oferecidos na plataforma e as diversas variáveis 

de interesse do investidor, sendo possível, portanto, analisar a performance passada dos 

produtos financeiros oferecidos e criar seus próprios modelos de risco e diversificação do 

portfólio para os investimentos futuros. 

Além disso, a plataforma divulga gráficos que demonstram o seu expressivo 

crescimento, como pode ser visto através da quantidade, em euros, financiada em cada 

mês desde a sua fundação em 2015 (figura 5.32): 
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Figura 5.32 Empréstimos Financiados - Mintos 

Fonte: Material de Divulgação do Mintos, 2018 https://www.mintos.com/en/statistics/ 

 

Vale ressaltar que o Mintos é uma das plataformas líderes em empréstimos multi-

lender, ou seja, que oferece empréstimos de não só de vários originários diferentes, como 

também de setores e modalidades distintos. Isso pode ser facilmente constatado através do 

gráfico 5.33 a seguir, que inclui o número e a quantidade em euros das diferentes 

modalidades oferecidas no sistema. 

 

 

Figura 5.33 Características dos Empréstimos - Mintos 

Fonte: Mintos, 2018 

 

Podemos constatar, portanto, que o maior nicho de mercado (em volume - euros) se 

refere aos empréstimos veiculares seguidos dos empréstimos pessoais. É interessante 

notar, no entanto, que apesar do segmento veicular representar a maior parte em volume, é 

responsável por apenas 2% em números absolutos, o que reforça a natural grande 

diferença entre os volumes individuais envolvidos em cada tipo de empréstimo concedido. 

https://www.mintos.com/en/statistics/
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Sendo assim, e levando em consideração que o investimento mínimo é de 10 euros no 

mercado primário e livre no mercado secundário, diferentes estratégias de diversificação do 

investimento se tornam possíveis. 

Outra estatística de grande relevância é a participação relativa de cada originador101 

de empréstimos da plataforma. O gráfico 5.34 a seguir mostra que a maior fatia se refere ao 

originário Mogo, justamente um dos maiores financiadores de empréstimos veiculares do 

continente europeu. O restante é dividido de maneira mais igualitária entre todos os demais 

originários, espalhados não só pelo continente europeu como até mesmo na Ásia e na 

África. 

 

Figura 5.34 Participação relativa dos originadores - Mintos 

Fonte: Mintos, 2017 

 

Utilizando dados de dezembro de 2017, já se pode investir através do Mintos em 

empréstimos de 16 países e em 9 moedas nacionais diferentes, em sua maioria do leste e 

norte europeus, da Albânia à Geórgia e da Espanha à Finlândia, além de Botswana, Rússia 

e até mesmo a China. 

Outra característica do Mintos é a oferta do chamado “buyback guarantee”, ou 

garantia de recompra, em tradução livre. Muitos originadores oferecem esse recurso 

adicional de segurança aos investidores, que consiste na recompra dos títulos emitidos 

pelos mesmos e que estejam 60 dias ou mais em atraso. 

                                            
101 Maiores informações a respeito de cada originário em: https://www.mintos.com/en/loan-
originators/  

https://www.mintos.com/en/loan-originators/
https://www.mintos.com/en/loan-originators/
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A figura 5.35 a seguir mostra, para as diferentes modalidades de empréstimo 

oferecidas, a performance dos empréstimos até os dias de hoje, tanto em euros quanto em 

percentuais. 

 

Figura 5.35 Performance dos Empréstimos - Mintos 

Fonte: Mintos, 2017 

 

Pode-se constatar que apenas cerca de 2,6% dos empréstimos das principais 

categorias (veicular e pessoal) apresentam um atraso que se aproxima dos 60 dias. Com 

um retorno médio de cerca de 12%, podemos afirmar se tratar de uma excelente relação 

risco-retorno. 

Vale também ressaltar que a categoria “Short-Term Loans”, ou empréstimos de curto 

prazo, em tradução livre, foi remanejada para descrever o propósito final de cada 

empréstimo. Por exemplo, um Short-Term Loan com o propósito de ajudar nas finanças 
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pessoais passou a ser incluído na categoria Personal Loans, ou empréstimos pessoais. 

Justamente por isso, essa categoria, que inclui a maior parte dos empréstimos já gerados 

na plataforma em volume, encontra apenas alguns remanescentes ativos na tabela acima. 

Além disso, vale notar, a plataforma é uma das poucas que oferece um mercado 

secundário para seus investidores, de modo que qualquer um possa comprar e vender 

empréstimos entre os próprios investidores da plataforma e não apenas através das ofertas 

das financeiras e originadores locais que disponibilizam esses empréstimos no mercado 

primário. 

A maior vantagem desse sistema se manifesta no aumento da liquidez oferecida aos 

investidores. Por exemplo, o investidor pode comprar um empréstimo com prazo maior, 

muitas vezes superior a dois anos e podendo até mesmo chegar a seis anos em 

empréstimos de natureza imobiliária. Caso o mesmo necessite de parte do dinheiro de 

volta, pode selecionar, com poucos cliques, o empréstimo e a quantidade desejada e inserir 

até mesmo se deseja cobrar um ágio ou deságio em relação ao preço original, a fim de 

testar a demanda do mercado ou aproveitar movimentos nos juros praticados. Desde 

novembro de 2017, nenhuma taxa é cobrada de nenhuma das partes nessas transações no 

mercado secundário. Essa foi a última taxa a ser abolida da plataforma, tornando-a de fato 

livre de taxas para os investidores.  

De acordo com o gráfico 5.36 a seguir, o volume transacionado no mercado 

secundário apresenta expressivo crescimento nos últimos meses. 

 

Figura 5.36 Mercado Secundário - Mintos 

Fonte: Mintos, 2018 
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Outro dado de interesse se manifesta na estatística de que aproximadamente 30% 

dos investidores já realizou pelo menos uma investida nesse mercado, através de mais de 

750.000 operações de compra e venda. 

Ademais, outra estatística interessantíssima se refere a alocação do dinheiro 

investido por cada participante. A carteira de investimento média possui seus recursos 

divididos entre cerca de 700 diferentes empréstimos, o que seria praticamente inviável em 

uma estrutura bancária tradicional. Além disso, por se tratar de uma modalidade nova para 

a maioria dos investidores, cada um tem apenas cerca de 4,5 mil euros investidos através 

da plataforma, o que garante que esse modelo de negócio possui extraordinário potencial 

de crescimento orgânico nos próximos anos apenas levando-se em consideração os 

investidores já existentes. 

Finalmente, finalizada essa breve descrição acerca de suas principais características 

e introdução ao modelo de negócios, vale lembrar que será feito um aprofundamento desse 

estudo de caso no capítulo 6, baseado na aplicabilidade do modelo de Value Network 

descrito no capítulo 3 para o caso do Mintos. 

 

5.5.3) O Peer-to-Peer no Brasil 

Aqui no Brasil, temos o Nexoos e a Biva como os maiores representantes desse 

negócio em crescimento, chegando a oferecer retornos que começam a 150% do CDI e 

ultrapassando até mesmo os 300% no caso de micro e pequenas empresas, que oferecem 

naturalmente um risco maior devido a estrutura de capital mais rudimentar aliada a um 

maior desconhecimento financeiro e riscos atrelados a própria saúde de um pequeno 

negócio. 

A fim de exemplificar, no ano de 2017, de acordo com o departamento de marketing 

da Nexoos, a empresa foi responsável por mais de R$ 28 milhões em empréstimos, 

distribuídos entre mais de 200 empresas de todos os tamanhos.  

Em plena crise, esses empréstimos foram responsáveis pela criação de cerca de 

200 empregos diretos e impactou positivamente o faturamento de mais de 40% das 

empresas que apostaram nessa nova forma de financiamento.  A Nexoos oferece, dentre 

outros, linhas de crédito para capital de giro, compra de estoque, expansão e 

refinanciamento. O retorno médio para os investidores foi de cerca de 25% ao ano, o que, 

considerando a queda drástica que a SELIC sofreu ao longo de 2017, mostra o grande 
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potencial que o Peer-to-Peer tem no Brasil. Vale lembrar que o retorno de 25% é apenas a 

média. Dependendo do risco, a taxa pode superar 33% ao ano, normalmente no caso de 

pequenas empresas e MEIs. Além disso, a taxa de inadimplência se manteve estável 

durante o ano, o que mostra que, mesmo durante a crise, o modelo de risco desenvolvido 

pela empresa é forte o suficiente para assegurar ao investidor uma ótima relação risco-

retorno. 

A Biva, por outro lado, já concedeu mais de R$ 35 milhões em empréstimos, possui 

mais de 10 mil investidores cadastrados em sua plataforma e apoiou mais de 1.000 

empreendedores ao longo de sua história. Diferentemente da Nexoos, também agrega as 

empresas em portfólios de investimento, diversificando automaticamente o investimento. Os 

portfólios contêm diferentes empresas, entretanto com características similares, assim como 

nível de risco. Cada empresa tem uma necessidade de crédito diferente e são, dessa 

maneira, agrupadas de acordo com o seu porte: micro, pequeno e médio porte. 

Além disso, possui uma minuciosa análise de crédito, incluindo a utilização de 

sofisticados modelos de precificação e diversificação de riscos e cobrança. Atualmente, 

aprova menos de 5% das empresas que os procuram, o que pode ser considerado um 

indicador da qualidade das empresas selecionadas. Também vale lembrar que em caso de 

atraso no pagamento, a BIVA cobra multa de 2% mais 1% de juros de mora até o 

pagamento ocorrer. 

Os investimentos em Peer-to-Peer são considerados ativos de Renda Fixa e não 

contam com a segurança do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A operação, via de regra, 

é baseada através de Recibos de Depósitos Bancários (RDB).  

Vale ressaltar que, no Brasil, o ambiente legal ainda não está completamente 

desenvolvido e existe enorme insegurança jurídica a respeito do que pode ou não ser feito, 

como pode ser visto no caso da FairPlace102. As Fintechs brasileiras não estão autorizadas 

a realizar empréstimos diretamente devido a empecilhos regulatórios. A maneira encontrada 

pelas novas empresas é atuar como correspondentes bancários. No caso da BIVA, por 

exemplo, a instituição financeira parceira é a Socinal – Crédito, Financiamento e 

Investimento. 

Sendo assim, os aportes realizados são considerados depósitos vinculados a 

operações ativas (empréstimos) da instituição financeira que concede o crédito (Socinal). 

Esta estrutura é conhecida como Operação Ativa Vinculada e é regida pela Resolução do 

                                            
102 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/861031-pf-investiga-fairplace-site-de-
emprestimos-entre-pessoas.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/861031-pf-investiga-fairplace-site-de-emprestimos-entre-pessoas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/861031-pf-investiga-fairplace-site-de-emprestimos-entre-pessoas.shtml
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Conselho Monetário Nacional n. 2921. Essas operações vinculam a rentabilidade do título 

recebido pelo investidor (RDB ou CDB) à performance da dívida gerada pelo título do credor 

(CCB). Devido à essa subordinação a garantia do FGC não é aplicável.  

De acordo com a BIVA, “no caso de a Instituição Financeira parceira quebrar, se 

eventualmente existir capital pago pelos tomadores, mas ainda não repassado aos 

investidores, tais recursos não pertencerão à massa falida da Instituição Financeira, mas 

sim aos investidores, uma vez que o depósito foi expressamente vinculado à performance 

dos empréstimos escolhidos por eles.” 

Entretanto, é importante ressaltar que existe o risco de o Poder Judiciário entender 

de outra forma e que o investidor possa vir a não recuperar os recursos em caso de 

insolvência da Instituição Financeira parceira. 

A Kavod Lending é uma das mais novas integrantes desse mercado. Formada ainda 

em 2017, a startup é acelerada por programas da VISA e da StartupFarm, uma das mais 

experientes aceleradoras de startups da América Latina. Em seus termos de uso, mais 

especificamente no item 1.3 representado abaixo, também é possível encontrar o desafio 

jurídico de atuar nesse segmento:  

“1.3. A Kavod Lending não realiza as operações de empréstimo e/ou investimento 

diretamente, atuando como procuradora de seus Usuários (i) na contratação de 

empréstimos perante a instituição financeira parceira, representados por Cédulas de 

Crédito Bancário – CCBs emitidas por tais Tomadores em favor da instituição financeira 

parceira, nos termos da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada; (ii) na 

aquisição de títulos de investimento (Certificados de Depósitos Bancários – CDBs, Letras de 

Crédito – LCs ou Recibos de Depósitos Bancários – RDBs) pelos Investidores; (iii) nos 

endossos das CCBs, inadimplidas ou não, aos Investidores, sendo que a instituição 

financeira parceira se compromete a ceder a totalidade dos créditos destas CCBs e/ou 

endossá-las em favor dos Investidores; e/ou (iv) como agente de cobrança, judicial ou 

extrajudicial, relativo ao crédito de titularidade da instituição financeira parceira e/ou dos 

Investidores.“ 

Finalmente, pode-se esperar que o modelo de P2P encontre no Brasil mais um 

mercado promissor e que haja uma crescente presença dessa modalidade no mercado 

nacional em um futuro próximo, fomentando a concorrência tão necessária em um mercado 

altamente concentrado e otimizando as relações e os termos de troca, principalmente para 

os tomadores de empréstimo e os investidores. 
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 6. APROFUNDANDO UM CASO: MINTOS 

Eisenhardt103 (1989) identifica três principais finalidades ao se trabalhar com estudos 

de caso: fornecer uma descrição, testar uma teoria ou gerar uma teoria. O objetivo principal 

do estudo de caso aqui apresentado é testar a aplicabilidade do modelo desenvolvido por 

Stabell e Fjeldstad (1998), em especial o uso da Value Network para descrever a geração 

de valor de uma Fintech. 

O objeto de estudo escolhido foi a plataforma Peer-to-Peer Mintos, uma vez que a 

mesma fornece abertamente uma vasta gama de informações, o que é essencial para um 

estudo de um caso baseado em fontes secundárias. 

Além disso, um dos autores do estudo é inclusive usuário da plataforma há quase 1 

ano, o que garante o acesso a funcionalidades reais e um valioso acúmulo de experiência 

na utilização da plataforma. 

Tendo previamente apresentado o Mintos no capítulo 5, iniciaremos o estudo de 

caso por retratar seu ecossistema, baseando-se no tópico 3.1 para, então, complementar a 

descrição da Value Network de Stabell e Fjeldstad apresentada no capítulo 3 e aplicá-la da 

forma sugerida por Laffey et. al. (2009)104: 

A figura 6.1 abaixo ilustra o ecossistema do Mintos, apontando os principais players 

e tecnologias envolvidos. 

                                            
103 Eisenhardt, K.M., 1989. Building theories from case study research. Academy of Management 
Review 14 (4), 532–550. 
104 Conforme aplicado em D. Laffey, A. Gandy / Journal of Strategic Information Systems 18 (2009) 
192–204 



112 
 

 

Figura 6.1 Ecossistema Mintos 

Fonte: Elaboração Própria, baseada em framework adaptado de PWC (2016) 

 

Conforme visto acima, as principais parcerias que o Mintos precisa manter para 

fornecer os seus serviços envolvem a participação dos bancos tradicionais, a partir de onde 

os clientes podem transferir e retirar recursos para/de sua conta pessoal no Mintos. Além 

disso, é necessário o fornecimento de uma rede de telecomunicações confiável para que a 

comunicação entre todos, essencial em uma Value Network, possa acontecer de maneira 

satisfatória. As empresas de tecnologia, por outro lado, desempenham um importante papel 

na captação de novos clientes, seja através das redes sociais ou das máquinas de busca. 

Ademais, o fundo de venture capital Skillion Ventures, ao injetar 2 milhões de euros 

na forma de seed capital105 (capital semente) também desempenha um papel importante, 

assim como as autoridades regulamentadoras. Neste caso, de acordo com o último relatório 

de investor relations disponível106, “a Companhia está trabalhando em estreita colaboração 

com o Ministério das Finanças da República da Letônia e outras partes envolvidas na 

elaboração de uma lei que defina a atividade da Companhia como uma atividade regulada e 

colocada sob a supervisão da Comissão de Mercado Financeiro e de Capitais.” 

Por último, temos além dos clientes da empresa, tanto na forma de investidores 

quanto de originadores, as principais inovações tecnológicas. Podemos citar tecnologias já 

                                            
105 Disponível em https://techcrunch.com/2016/02/23/mintos/  
106 Disponível em https://www.mintos.com/en/about-us/investor-relations/ e https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/DA9AE63D-EA76-8A77-3251-BBD7964B1456.pdf  

https://techcrunch.com/2016/02/23/mintos/
https://www.mintos.com/en/about-us/investor-relations/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/DA9AE63D-EA76-8A77-3251-BBD7964B1456.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/DA9AE63D-EA76-8A77-3251-BBD7964B1456.pdf
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estabelecidas, como o SWIFT, que atua principalmente no funcionamento das remessas 

internacionais. Por outro lado, entre as tecnologias emergentes, podemos citar o machine 

learning e o big data, ambos já utilizados por vários originadores na hora de se medir o risco 

de cada tomador de empréstimo. 

Apenas para citar um exemplo, o CreamFinance, em sua descrição107 na plataforma, 

afirma: “a empresa enfatiza o uso das ferramentas mais avançadas e exclusivas de 

reconhecimento de padrões comportamentais focando em dados relevantes e de valor 

agregado, ou seja, dados inteligentes. Utilizando algoritmos avançados e capacidades de 

machine learning é possível avaliar e categorizar rapidamente os empréstimos.” 

Feita a descrição de seu ecossistema, pode-se agora aplicar o modelo de Value 

Network à Mintos. Vale lembrar que a análise foi baseada no trabalho de Laffey et. al. 

(2009), que aplicou a Value Network para descrever a geração de valor no mercado de e-

commerce do Reino Unido, mais especificamente o de sites comparativos. Segundo Laffey, 

a descrição da Value Network de Stabell e Fjeldstad pode ser resumida e aplicada da 

seguinte forma. 

6.1) O gerente do clube e a aplicação de padrões de 

comportamento 

O conceito de gerente de clube é preciso no que tange a responsabilidade da 

plataforma em excluir clientes “desonestos”. Como exemplo prático, o Eurocent (um dos 

originadores que se utilizavam da plataforma Mintos) entrou em dificuldades financeiras em 

meados de 2017108, deixando de cumprir certas obrigações, como a recompra de títulos em 

atraso por mais de 60 dias (parte da campanha buyback guarantee). Como consequência, o 

Mintos suspendeu temporariamente esse originador de sua plataforma, de modo a 

resguardar os interesses de seus outros clientes. 

6.2) Fortes ganhos de externalidade de rede 

A plataforma P2P cria valor ao corresponder investidores e tomadores de 

empréstimo. No caso do Mintos, se investe através dos empréstimos disponibilizados por 

parte dos originadores na plataforma. Ambos são atraídos pelo volume de outrem. 

                                            
107 Disponível em https://www.mintos.com/en/loan-originators/creamfinance/  
108 Disponível em https://blog.mintos.com/placement-new-eurocent-loans-temporarily-suspended/  

https://www.mintos.com/en/loan-originators/creamfinance/
https://blog.mintos.com/placement-new-eurocent-loans-temporarily-suspended/
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Ainda de acordo com a teoria de Stabell e Fjeldstad (1998), podemos citar a 

campanha refer-a-friend109 (indique um amigo) como mais um exemplo de give-away 

strategy. A campanha tem por objetivo principal ganhar escalabilidade no negócio e oferece 

deals atrativos para seus primeiros consumidores. A principal vantagem se refere ao crédito 

em conta de 1% do volume de dinheiro investido na plataforma por quem se cadastrou 

através do link de convite nos primeiros trinta dias, tanto para quem indica quanto para 

quem é indicado. 

6.3) Mediação simultânea e interconexões eficientes 

Plataformas P2P precisam comparar os requerimentos de cada usuário com 

diferentes produtos, além de possibilitar o vínculo entre usuários e a transferência de dados. 

Isso requer uma infraestrutura de TI eficiente e que possa dar conta das demandas do 

mercado. 

Por outro lado, o Mintos também precisa gerar tráfego para a sua plataforma a fim 

de captar novos usuários. Isso é feito com sucesso através da integração com motores de 

busca e parcerias com afiliados110, em ambos os casos também exemplos de Value 

Networks. 

6.4) Padronização 

De acordo com Stabell e Fjeldstad (1998), a padronização permite que o mediador 

combine clientes compatíveis e mantenha e monitore a interação entre eles de maneira 

eficiente. Dentre os inúmeros exemplos presentes na plataforma, podemos citar a 

segmentação de empréstimos de acordo com diversas categorias, a fim de possibilitar aos 

investidores uma escolha consciente quanto a sua estratégia de investimento e risco.  

Dentre as categorias, podemos citar moedas, geografias, taxas de juros, prazo, 

originadores, finalidade do empréstimo, tipo de amortização do empréstimo, montante do 

empréstimo, etc.  

Além disso, a plataforma oferece o Auto Invest, combinando o capital dos 

investidores diretamente aos empréstimos dos originadores, sempre respeitando as 

restrições de cada um, de forma automatizada. 

 

                                            
109 Disponível em https://blog.mintos.com/refer-friend-program/  
110 Disponível em https://blog.mintos.com/917-2/  

https://blog.mintos.com/refer-friend-program/
https://blog.mintos.com/917-2/
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6.5) Atividades primárias da Value Network 

6.5.1) Promoção da rede e gerenciamento de contratos 

De acordo com Stabell e Fjeldstad (1998), a promoção da rede e a gestão de 

contratos incluem a promoção e a venda de serviços, a avaliação de risco, a contratação e 

o monitoramento de contratos. 

O Mintos atrai e seleciona os clientes, tanto investidores quanto originadores. Os 

primeiros, por exemplo, precisam estar aptos a investir de acordo com as agências 

reguladoras europeias, enquanto os segundos precisam manter certos aspectos de 

transparência e integração junto à plataforma. Os contratos governam explicitamente a 

relação entre os clientes (investidores e originadores) e a plataforma. Aliás, para cada 

investimento, o investidor tem a possibilidade de baixar um arquivo PDF contendo todas as 

informações legais acerca do contrato gerado, de forma independente do valor investido. 

Além disso, o monitoramento dos contratos ocorre de maneira automatizada. Por 

exemplo, os repagamentos mensais, assim como a falta dos mesmos, é imediatamente 

inserida na plataforma pelos originadores, de modo que os investidores possam 

acompanhar os seus investimentos de maneira rápida e sempre atualizada. 

6.5.2) Fornecimento do serviço 

Assim como no caso dos bancos de varejo, o provisionamento de serviços inclui 

atividades como depósito, retirada, transferência de fundos, manutenção de saldos de 

contas, câmbio e cálculo de juros. 

Novamente para Stabell e Fjeldstad (1998), “o faturamento envolve a medição do 

uso pelos clientes da capacidade da rede em termos de volume e tempo". Além disso, “a 

utilização de alta capacidade, no entanto, também pode reduzir os níveis de serviço” e, por 

isso, “na Value Network, a utilização da capacidade é um driver de custo e valor, enquanto 

na cadeia de valor ela é principalmente um driver de custo”. 

Entretanto, no caso de uma plataforma P2P, acreditamos que essa definição seja 

apenas parcialmente aplicável. De fato, durante um certo período o Mintos experimentou 

uma demanda acima da que o sistema fora projetado para atender, causando lentidão no 

site e, portanto, baixando o nível de serviço111. Nas palavras do próprio Mintos, 

“experimentamos um rápido crescimento ao longo dos últimos meses e agora enfrentamos 

                                            
111 Disponível em https://blog.mintos.com/sorry-mintos-loads-slowly/  

https://blog.mintos.com/sorry-mintos-loads-slowly/


116 
 

um desafio um tanto lisonjeiro: dimensionar e otimizar o desempenho do nosso sistema 

para acompanhar o aumento do volume de dados.” 

Dessa maneira, apesar do uso da capacidade poder ser utilizado como um indicador 

do sucesso, ele não pode fornecer informações a respeito de como faturar sobre o serviço 

fornecido. As receitas do Mintos não estão atreladas ao tráfego em seu site, mas sim às 

comissões cobradas por contrato bem-sucedido, ou seja, as taxas de originação. 

6.5.3) Operação da infraestrutura de rede 

No contexto P2P, envolve a infraestrutura de Web e TI do site da plataforma, além 

de sua capacidade de fornecer informações sobre os produtos e, finalmente, sua 

capacidade de conectar eficientemente seus usuários, tanto investidores quanto 

originadores. 

Por último, assim como no caso dos bancos de varejo, a plataforma P2P precisa 

manter uma relação com o sistema financeiro tradicional, em especial possibilitar depósitos 

e saques por parte dos clientes que queiram movimentar seu dinheiro. 

 

6.6) Atividades secundárias (suporte) 

6.6.1) Desenvolvimento da infraestrutura de rede 

Consiste no design, desenvolvimento e implementação da infraestrutura de rede. O 

Mintos, como dito anteriormente, tem investido pesado para que a sua infraestrutura dê 

conta do crescimento da companhia. 

6.6.2) Desenvolvimento do serviço 

Consiste principalmente em mudanças no contrato de serviço e na criação de novos 

produtos. O Mintos regularmente faz mudanças de acordo com o que a comunidade pede. 

O fim das taxas sobre o mercado secundário, por exemplo, garante que a liquidez para os 

investimentos aumente, o que beneficia sobretudo aqueles que investem em prazos 

maiores e que porventura precisem se desfazer do investimento antes que ele mature. 
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Finalmente, a figura 6.2 a seguir mostra o modelo de Value Network preenchido para 

a análise da geração de valor do Mintos: 

 

Figura 6.2 A Value Network no caso do Mintos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se concluir que, apesar de não ser perfeito, o modelo de Value Network 

proposto encontra forte aderência à realidade da Fintech analisada. 

 

6.7) Considerações finais 

Tendo aprofundado ao longo do presente capítulo a análise do Mintos iniciada no 

capítulo 5, pode-se agora traçar conclusões a respeito dessa Fintech. 

A geração de valor do Mintos depende diretamente da escolha da sua base de 

clientes, a fim de compor uma clientela com uma composição favorável e escalável. 

Originadores com premissas insustentáveis podem causar um dano considerável ao modelo 

de negócios do Mintos, quebrando a confiança e a transparência necessárias à sua 
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operação. Investidores mal-intencionados também podem afetar a empresa, uma vez que 

as autoridades estão cada vez menos coniventes com atividades ilegais, como a lavagem 

de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. 

A escalabilidade, por outro lado, gera retornos positivos de rede. Cada novo 

consumidor, seja ele investidor ou originador, agrega valor e liquidez à plataforma. Sendo 

assim, no estágio inicial em que se encontra, estratégias como o refer-a-friend podem ser 

essenciais para a sua sobrevivência futura. A escalabilidade também se dá através da 

expansão geográfica e através de parcerias com outras instituições, o que seria uma 

conexão inter-network. As parcerias com cada vez mais originadores de backgrounds 

distintos, além de correspondentes bancários de diferentes geografias agrega, assim, valor 

à rede. 

Além disso, o modelo altamente automatizado e digital do Mintos possibilita ao 

mesmo uma economia de recursos significativa em relação aos seus principais 

concorrentes tradicionais, que ainda precisam manter uma estrutura e abrangência físicas 

em muito custosas, assim como lidar com a manutenção de sistemas legados que sugam 

um capital que poderia ser investido no desenvolvimento de novas tecnologias e modelos 

de negócios. 

Por último, pode-se dizer que a natureza disruptiva dessa empresa encontra 

respaldo na teoria elaborada por Christensen, uma vez que o público alvo e inicial são 

aqueles que encontram nos modelos de negócios tradicionais poucas vantagens e, dessa 

maneira, têm no Mintos uma oportunidade de obterem serviços compatíveis com as suas 

expectativas a um preço justo. 

Conforme visto, investidores, independentemente da quantidade de capital, podem 

investir em diversos produtos, de inúmeras geografias, moedas, riscos e prazos com muita 

facilidade e sem se preocupar com custos. Originadores, por outro lado, podem despejar os 

seus empréstimos gerados de forma integrada e transparente, liberando o capital próprio do 

balanço para poder gerar novos empréstimos e lucrar com as respectivas taxas de 

originação. Em um banco tradicional, se apenas para se viabilizar uma operação de crédito 

e securitização já se é custoso, seria impossível imaginar um modelo economicamente 

viável com as características do promovido pelo Mintos. 
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 7. AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS, OS EFEITOS 

DISRUPTIVOS E A REAÇÃO DOS BANCOS 

Conforme visto ao longo do presente trabalho, as Fintechs, em conjunto com a 

economia cada vez mais digitalizada oriunda da revolução tecnológica pela qual estamos 

passando, criaram diversos modelos de negócio e proporcionaram ao consumidor 

alternativas mais baratas e de uso mais fácil, rápido e seguro. 

Sendo assim, começamos a ver os impactos já gerados na economia real, que 

tendem apenas a se intensificar nos próximos anos. 

 

7.1) Impactos da TI: redução do número de agências bancárias 

Um dos maiores impactos que já podem ser percebidos é a redução no número de 

agências bancárias na forma física tal como nossos pais e avós conheceram. 

Na Alemanha, por exemplo, desde a virada do século cerca de 25% das agências 

bancárias já fecharam112. Se ao final do século a Alemanha ainda contava com cerca de 

38.000 agências bancárias espalhadas por todo o país, hoje em dia apresenta menos de 

28.000 em funcionamento, uma média de quase 700 fechamentos por ano, apesar de todo 

o crescimento econômico das últimas décadas. 

A tendência de fechamento vem, inclusive, se intensificando nos últimos anos. De 

acordo com um estudo publicado pelo banco de fomento estatal KfW em parceria com a 

universidade de Siegen, que analisou as mudanças entre os anos 2000 e 2015, em 2035 

existirão apenas a metade das filiais existentes na virada do século113. Os principais motivos 

vão desde o corte de custos até a mudança nas expectativas do consumidor, cada vez mais 

ansiosos pela comodidade e facilidade oferecidas pelo mundo digital. Vale notar que as 

zonas rurais, que apresentam naturalmente um custo maior de operação, foram mais 

impactadas do que as urbanas nessa redução. 

De acordo com o mesmo estudo, que analisou os países da União Europeia, a 

Alemanha não se encontra sozinha nessa tendência, uma vez que a razão entre o número 

de filiais e a população (cerca de 3,5 agências para cada mil habitantes) se encontra dentro 

                                            
112 Ver mais em http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/filialsterben-banken-machen-laut-
studie-immer-haeufiger-zweigstellen-dicht-a-1171808.html 
113 Ver mais em https://www.presseportal.de/pm/41193/3754930  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/filialsterben-banken-machen-laut-studie-immer-haeufiger-zweigstellen-dicht-a-1171808.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/filialsterben-banken-machen-laut-studie-immer-haeufiger-zweigstellen-dicht-a-1171808.html
https://www.presseportal.de/pm/41193/3754930
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da média europeia, apesar da significativa redução da rede bancária vista nos últimos anos. 

Na Europa, a Holanda lidera a redução de sua rede bancária. Desde o ano 2000, incríveis 

66% das filiais já fecharam as portas. A Dinamarca vem logo em seguida, com uma redução 

de 53%. A terceira colocada desse ranking é a Bélgica, com uma redução de 48%. 

O Brasil, apesar de ter mostrado um crescimento, embora não muito significativo, da 

malha de agências nos primeiros anos do novo milênio, já apresenta a mesma tendência. 

De acordo com dados do Banco Central114, de 2014 até o final de 2017, mais de 1.000 

agências já encerraram as suas atividades. O Brasil ainda conta com aproximadamente 

22.000 agências em todo o território nacional. 

A recente consolidação da rede bancária brasileira em virtude das fusões e 

aquisições vistas desde a década de 90, além da crise econômica pela qual o país 

atravessa, impulsionaram os bancos brasileiros a reduzirem a abrangência de sua presença 

física. Porém, o gráfico 7.1 a seguir, retirado de um estudo da Boanerges & Cia115, pode nos 

apresentar um motivo adicional para essa tendência: 

 

Figura 7.1 Transações por canais de acesso 

Fonte: BCB; elaboração: Boanerges & Cia.  

 

                                            
114 Disponível em http://www.bcb.gov.br/fis/info/agencias.asp  
115 Disponível em http://www.boanergesecia.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Estudo-
ag%C3%AAncias-banc%C3%A1rias_jul16_3.pdf  

http://www.bcb.gov.br/fis/info/agencias.asp
http://www.boanergesecia.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Estudo-ag%C3%AAncias-banc%C3%A1rias_jul16_3.pdf
http://www.boanergesecia.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Estudo-ag%C3%AAncias-banc%C3%A1rias_jul16_3.pdf
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Conforme visto, a partir de 2012 o ganho de participação dos meios digitais é 

expressivo. Os celulares, em poucos anos, já superaram o volume transacionado através 

das agências bancárias. Sendo assim, é de se esperar que nos próximos anos, quando a 

crise passar e o crescimento econômico voltar, que essa tendência de fechamento de 

agências bancárias continue de forma significativa. 

Além disso, as agências brasileiras passam por uma mudança de conceito, deixando 

de ter como foco somente o atendimento para se tornar espaços de negócios e de 

assessoria de investimento. Outra aposta dos bancos é o oferecimento de contas e 

agências 100% digitais. 

O Banco do Brasil, por exemplo, pretende abrir 500 escritórios para atender a essa 

crescente demanda. De acordo com o executivo do banco Simão Kovalski, “Nesses 

espaços não há atendimento presencial ao público e reúnem gerentes para atender 

remotamente determinada região. O cliente tem um gerente à disposição das 8h às 22h por 

meio de chats, aplicativo exclusivo para mensagens instantâneas e videoconferências, que 

garantem um contato mais rápido com o gerente”116. Só para se ter uma ideia, no Banco do 

Brasil, 70% das transações financeiras já são realizadas por meio de canais digitais, com o 

acesso pelo aplicativo no celular correspondendo a 48% das movimentações. 

A economia auferida no meio digital é expressiva. Para o Bradesco, fechar uma 

operação de crédito consignado (aquela em que o desconto acontece diretamente na folha 

de pagamento) custa R$ 60 em uma agência física. A mesma operação através da internet 

custa não mais do que alguns centavos. Além disso, segundo o mesmo banco, uma 

agência física é capaz de atender a cerca de 2.500 clientes, enquanto uma agência digital 

permite um uso mais eficiente da estrutura e é capaz de atender 45 mil clientes. 

Conforme visto, o motivo até agora tem sido, principalmente, o Internet Banking e o 

acesso através dos smartphones. Nos próximos anos, no entanto, os próprios bancos 

sofrerão cada vez maior concorrência das Fintechs com modelos de negócios inovadores 

(como a Nubank), o que, invariavelmente, fará com que uma malha abrangente de agências 

físicas se torne cada vez mais redundante em um mundo digitalizado. 

A título de curiosidade, o gráfico 7.2 a seguir, elaborado pelo Citibank, mostra 

estimativas para o número de agências bancárias para cada 100 mil habitantes até 2025 

para várias regiões do mundo. Nota-se uma drástica redução em países desenvolvidos. Se 

as estimativas se provarem corretas, em 2025 os países desenvolvidos possuirão uma 

                                            
116 Disponível em http://www.valor.com.br/financas/5019144/fechamento-de-agencias-bancarias-
cresce-no-ano  

http://www.valor.com.br/financas/5019144/fechamento-de-agencias-bancarias-cresce-no-ano
http://www.valor.com.br/financas/5019144/fechamento-de-agencias-bancarias-cresce-no-ano
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razão similar a países em desenvolvimento, o que mostra que os mercados maduros 

passarão por um ajuste. 

 

Figura 7.2 Número de filiais bancárias por 100 mil habitantes, por região 

Fonte: Banco Mundial, Citi Research (2016) 

 

7.2) Impactos da TI: o futuro dos empregos no setor bancário 

Um estudo117 publicado pela Oxford revelou que o setor financeiro, por ter uma 

ênfase acima da média no processamento de informações (uma das bases da 

digitalização), poderá ter cerca de 54% dos empregos perdidos nas próximas décadas, 

contra uma média de aproximadamente 47% se levarmos em conta todas as indústrias. 

                                            
117 Disponível em https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/the-robots-are-coming-for-wall-
street.html e https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf  

https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/the-robots-are-coming-for-wall-street.html
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/the-robots-are-coming-for-wall-street.html
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
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Além disso, de acordo com um estudo118 realizado pelo Citibank, através de sua 

divisão Citi's Global Perspectives and Solutions (GPS), cerca de 30% dos empregos 

bancários deixarão de existir até 2025. O uso cada vez maior de tecnologias como a 

inteligência artificial, o machine learning e a consolidação da digitalização bancária são 

apontados como as maiores causas desse fenômeno, uma vez que não só os processos 

manuais são cada vez mais substituídos por processos automatizados auxiliados por 

algoritmos inteligentes, como também os consumidores mudam os seus hábitos e 

expectativas em relação ao nível de serviço desejado. 

Vale lembrar que, de acordo com o mesmo relatório, cerca de 65% dos custos de 

um grande banco de varejo com mão-de-obra se refere àquela empregada na operação 

física, como nas filiais bancárias, por exemplo. Parte significativa das atividades 

desempenhadas nesses empregos são hoje em dia manuais e de baixa complexidade. 

Portanto, correm o sério risco de desaparecer nos próximos anos. 

O relatório ainda estima que o ritmo de perda de vagas de trabalho se intensificará 

nos próximos anos, de atuais 2% para 3% ao ano. Em 2025, existirão cerca de 40-45% 

menos empregos em relação ao pico visto antes da crise financeira. Para profissões 

baseadas em transações físicas, como caixas de banco, o efeito será ainda maior. Nos 

Estados Unidos, apenas entre 2007 e 2015 mais de 15% desses empregos já 

desapareceram. 

O gráfico 7.3 a seguir ilustra o acima exposto. As barras mostram a quantidade, em 

milhões, de empregos bancários full time tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, além 

da tendência de redução acelerada nas mesmas, traduzida na perda conjunta de cerca de 

1,7 milhão de empregos somente nessas duas geografias até 2025. 

                                            
118 Disponível em 
https://ir.citi.com/D%2F5GCKN6uoSvhbvCmUDS05SYsRaDvAykPjb5subGr7f1JMe8w2oX1bqpFm6R
djSRSpGzSaXhyXY%3D  

https://ir.citi.com/D%2F5GCKN6uoSvhbvCmUDS05SYsRaDvAykPjb5subGr7f1JMe8w2oX1bqpFm6RdjSRSpGzSaXhyXY%3D
https://ir.citi.com/D%2F5GCKN6uoSvhbvCmUDS05SYsRaDvAykPjb5subGr7f1JMe8w2oX1bqpFm6RdjSRSpGzSaXhyXY%3D
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Figura 7.3 O futuro dos empregos no setor bancário 

Fonte: Digital Disruption - Citibank (2016), com dados do Banco Central Europeu e do United 

States Bureau of Labor Statistics 

 

Além disso, muitas vagas no middle e no back-office também serão vítimas da 

automação. O COO (Chief Operating Officer) do Bank of America, Tom Montag, disse em 

junho de 2017 que o seu banco continuará ativamente investindo no uso de tecnologias 

para substituir parte de sua mão-de-obra em busca de reduzir custos e resgatar a 

lucratividade do banco119. 

Por terem grande parte de sua economia atreladas ao setor financeiro, grandes 

centros como Londres e Hong Kong poderiam sentir de maneira desproporcional os 

impactos dessa perda de empregos em toda a sua economia. 

Uma posição contrária é expressada pelo CEO do JP Morgan Chase. Em uma 

entrevista120 publicada através do LinkedIn, o CEO alertou para não se enfatizar demais a 

pressão tecnológica sobre as vagas de trabalho em seu setor. O mesmo acredita que o seu 

banco manterá o nível de emprego, uma vez que novas oportunidades e modelos de 

negócio surgirão e haverá demanda, portanto, para mais empregos, ainda que com 

diferentes habilidades requeridas por parte dos trabalhadores. 

                                            
119 Disponível em https://qa-financial.com/news/boa-cuts-53-billion-using-automation/  
120 Disponível em https://www.linkedin.com/pulse/you-could-eliminate-8-million-driver-jobs-
immediately-daniel-roth/  

https://qa-financial.com/news/boa-cuts-53-billion-using-automation/
https://www.linkedin.com/pulse/you-could-eliminate-8-million-driver-jobs-immediately-daniel-roth/
https://www.linkedin.com/pulse/you-could-eliminate-8-million-driver-jobs-immediately-daniel-roth/
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A CIO (Chief Information Officer) do mesmo banco, Dana Deasy, possui opinião 

parecida121. Em suas palavras, "qualquer coisa em que você tenha informação sendo 

transmitida por humanos do ponto A para o ponto B no back-office e que ainda não está 

automatizada está pronta para isso". E foi além, "as pessoas sempre falam sobre isso como 

substituição. Eu falo sobre isso como a libertação de pessoas para trabalhar em coisas de 

maior valor, e é por isso que esta é uma oportunidade tão formidável para a empresa ". 

Aliás, em uma pesquisa122 realizada pelo Options Group com mais de 3200 

funcionários de Wall Street, foi constatado que a maioria deles vê com bons olhos o uso e o 

desenvolvimento dessas novas tecnologias. Muitos acreditam que a sua utilização poderá 

livrá-los da parte menos prazerosa de seu trabalho e capacitá-los para tarefas de maior 

valor, além de impactar positivamente a sua performance, o que fortalece as palavras da 

CIO do JP Morgan Chase. 

A adaptação da mão-de-obra existente será imprescindível nessa transformação dos 

bancos em empresas cada vez mais high-tech. Para citar um exemplo prático, o Goldman 

Sachs viu o crescimento na contratação de recém graduados das áreas de ciência e 

tecnologia crescer 5% ao ano nos últimos anos123. Isso indica que as habilidades 

desenvolvidas nessas áreas estão em alta demanda. O headcount total do banco tampouco 

cresceu nesses últimos anos, o que mostra que o percentual de geeks, ao contrário do de 

profissionais estritamente das finanças, vem crescendo de maneira contínua dentro do 

banco. 

 

7.3) E mais: as gigantes da tecnologia descobrem as finanças 

Gigantes da tecnologia como Google, Apple, Facebook, Amazon e Alibaba (GAFAA) 

estão redefinindo a experiência do consumidor e cada vez mais investindo em áreas 

financeiras124. 

O Facebook, por exemplo, já tem mais de 50 licenças apenas nos Estados Unidos 

para realizar atividades financeiras, entre elas o envio e o recebimento de dinheiro entre os 

                                            
121 Disponível em http://www.vault.com/blog/innovate-with-influence-global-high-tech/are-jpmorgan-
and-goldman-sachs-transitioning-from-banks-to-tech-firms  
122 Disponível em https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-23/finance-s-youngest-workers-
see-no-danger-robots-to-replace-them  
123 Disponível em https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/the-robots-are-coming-for-wall-
street.html  
124 Disponível em https://www.accenture.com/t20161011T031409Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-
15/Accenture-Fintech-Evolving-Landscape.pdf  

http://www.vault.com/blog/innovate-with-influence-global-high-tech/are-jpmorgan-and-goldman-sachs-transitioning-from-banks-to-tech-firms
http://www.vault.com/blog/innovate-with-influence-global-high-tech/are-jpmorgan-and-goldman-sachs-transitioning-from-banks-to-tech-firms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-23/finance-s-youngest-workers-see-no-danger-robots-to-replace-them
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-23/finance-s-youngest-workers-see-no-danger-robots-to-replace-them
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/the-robots-are-coming-for-wall-street.html
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/the-robots-are-coming-for-wall-street.html
https://www.accenture.com/t20161011T031409Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-15/Accenture-Fintech-Evolving-Landscape.pdf
https://www.accenture.com/t20161011T031409Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-15/Accenture-Fintech-Evolving-Landscape.pdf
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usuários de sua plataforma de comunicação Messenger. A Amazon recentemente explorou 

a concessão de empréstimos estudantis através de sua plataforma125. Google, Apple e 

Alibaba já desenvolveram produtos como o Google Wallet, o Apple Pay e o AliPay. 

Além disso, as gigantes da tecnologia possuem não só contato quase que diário 

com os consumidores, como também desfrutam de um alto nível de confiança. Afinal, se 

confiamos os nossos dados pessoais e nossas imagens a essas empresas, porque não o 

nosso dinheiro também126? 

Para citar um exemplo de como essas empresas já impactam o mundo real, 

podemos olhar para o Alibaba. Até recentemente, os maiores money market funds127 do 

mundo eram americanos e tinham como administradores tradicionais bancos e casas de 

investimentos (figura 7.4). 

                                            
125 Disponível em http://money.cnn.com/2016/07/21/pf/college/amazon-student-loans/index.html  
126 Disponível em How Fintech is Shaping the Future of Banking | Henri Arslanian | TEDxWanChai  
127 Um money market fund é um tipo de investimento cujo objetivo é ganhar juros para os acionistas, 
mantendo um valor patrimonial líquido de $1 por ação. A carteira do money market fund é constituída 
por títulos de curto prazo, com prazos normalmente inferiores a um ano, representando títulos de 
dívida de alta qualidade e instrumentos monetários. Possui baixo risco e, consequentemente, retorno. 
Não é recomendável para investimentos de longo prazo. Mais informações em 
https://www.investopedia.com/terms/m/money-marketfund.asp  

http://money.cnn.com/2016/07/21/pf/college/amazon-student-loans/index.html
https://www.investopedia.com/terms/m/money-marketfund.asp
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Figura 7.4 Yu’e Bao vs. Fundos tradicionais 

Fonte: Disruptive Finance128 (2016) 

 

O Alibaba, através de seu braço financeiro chamado Ant Financial, criou o fundo de 

investimentos Yu’e Bao, que traduzido significa algo próximo a “restos de tesouro”. O fundo 

capta os recursos não utilizados pela gigantesca carteira de clientes da plataforma de 

comércio e pagamentos desenvolvidos pelo Alibaba (AliPay - utilizado de forma maciça na 

China) e os investe. 

Com apenas 4 anos de história, se tornou em meados de 2017 o maior129 money 

market fund do mundo, com mais de 211 bilhões de dólares sob gestão e 370 milhões de 

cotistas. Vale ressaltar que o cotista médio possui menos de mil dólares investidos e muitos 

inclusive o utilizaram como o primeiro veículo de investimentos de suas vidas, o que mostra 

o potencial de inclusão desses novos modelos de negócios. 

                                            
128 Disponível em http://www.disruptivefinance.co.uk/2016/05/27/alibaba-now-3rd-largest-money-
market-fund-in-the-world/  
129 Disponível em https://www.wsj.com/articles/how-an-alibaba-spinoff-created-the-worlds-largest-
money-market-fund-1505295000  

http://www.disruptivefinance.co.uk/2016/05/27/alibaba-now-3rd-largest-money-market-fund-in-the-world/
http://www.disruptivefinance.co.uk/2016/05/27/alibaba-now-3rd-largest-money-market-fund-in-the-world/
https://www.wsj.com/articles/how-an-alibaba-spinoff-created-the-worlds-largest-money-market-fund-1505295000
https://www.wsj.com/articles/how-an-alibaba-spinoff-created-the-worlds-largest-money-market-fund-1505295000
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Devido ao seu enorme tamanho, obtêm vantagens significativas em relação aos 

seus concorrentes diretos, uma vez que o maior poder de barganha garante vantagens na 

hora de se negociar, o que gera custos mais baixos para o administrador e retornos 

superiores aos investidores130.  

Ultimamente, rendeu quase 4% ao ano. A figura 7.5 a seguir compara os 

rendimentos fornecidos pelo Yu’e Bao com a taxa de depósitos bancário prevalente na 

China. Não é de se estranhar, portanto, o fato de cada vez mais investidores utilizarem a 

solução financeira do Alibaba. 

 

Figura 7.5 Yu'e Bao vs. Taxa de depósito dos bancos chineses 

Fonte: Wall Street Journal (2016), com dados da Tianhong Asset Management (responsável pela 
administração do Yu’e Bao) e do People’s Bank of China (para a deposit rate) 

O enorme sucesso e o crescimento exponencial visto nos últimos anos por esse 

fundo impulsionou o surgimento de concorrentes e trouxe também a atenção das agências 

reguladoras da China (notadamente menos exigentes do que as do mundo ocidental), que 

acabaram impondo um controle maior sobre essa modalidade de investimento. 

Como consequência, para resguardar a segurança jurídica e os interesses de seus 

usuários, em dezembro de 2017 a Ant Financial impôs um limite de investimento diário 

máximo de cerca de 3.000 dólares e um limite total de investimento de cerca de 40 mil 

dólares por pessoa131. 

                                            
130 Disponível em https://www.ft.com/content/28d4e100-2a6d-11e7-bc4b-5528796fe35c  
131 Disponível em https://www.reuters.com/article/us-ant-financial-fund-regulation/ant-financials-yue-
bao-caps-daily-investment-at-3000-idUSKBN1E11FQ  

https://www.ft.com/content/28d4e100-2a6d-11e7-bc4b-5528796fe35c
https://www.reuters.com/article/us-ant-financial-fund-regulation/ant-financials-yue-bao-caps-daily-investment-at-3000-idUSKBN1E11FQ
https://www.reuters.com/article/us-ant-financial-fund-regulation/ant-financials-yue-bao-caps-daily-investment-at-3000-idUSKBN1E11FQ
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7.4) Reação do setor bancário tradicional: fomento à inovação - 

Venture Capital e Corporate Venture 

Ao se fomentar o crescimento de “adversários”, pode-se correr o risco de canibalizar 

receitas importantes do próprio negócio. No entanto, resistir à inovação e insistir no modelo 

de negócios atual não se provará uma alternativa viável no longo prazo. Atentos a isso, os 

bancos estão começando a desenvolver parcerias e investimentos em startups, sejam eles 

em equity, desenvolvimento conjunto de tecnologias ou até mesmo a compra definitiva das 

mesmas. 

Scarlett Sieber, Semi Vice President (SVP) do banco espanhol BBVA, ilustra bem 

esse ponto. Em entrevista132 a um painel promovido pela CB Insights, a executiva 

considerou enorme o potencial de parcerias entre os bancos e as Fintechs, especialmente 

devido ao peso que os sistemas legados causam ao poder de inovação ágil dos bancos. 

Afirma que o seu banco está desempenhando esforços significativos, investindo nas 

Fintechs, desenvolvendo tecnologias similares inhouse, parcerias estratégicas e até mesmo 

fazendo aquisições. 

Nas palavras de Scarlett, “as pessoas me perguntam se eu não estou competindo 

comigo mesma. A resposta curta é claro que sim. Mas se nós não o fizermos, alguém irá, e 

pelo menos estamos abrindo novas fontes de receita ao mesmo tempo.” 

Do outro lado do Atlântico, os bancos tradicionais brasileiros, atentos a crescente 

concorrência, já criaram formas de se aproximar das startups. Por exemplo, o Bradesco 

patrocina Fintechs que produzam soluções aplicáveis para o mercado financeiro - e em 

especial o próprio Bradesco - por meio do programa InovaBra, lançado em 2014. O banco 

mantém também um corporate venture para investir em companhias promissoras que 

desenvolvem produtos e serviços que podem ser aproveitados pelo banco em seu negócio. 

O Itaú, em parceria com o fundo de venture capital Redpoint e.Ventures, mantém o 

espaço de coworking Cubo em São Paulo. O Banco do Brasil investiu em um projeto no 

Vale do Silício chamado Laboratório Avançado Banco do Brasil (LABB), que fica dentro da 

Plug and Play (importante fundo de venture capital e aceleradora de startups) e que permite 

aos funcionários do banco ter a oportunidade de conhecer iniciativas inovadoras e testar 

                                            
132 Disponível em https://www.cbinsights.com/research/big-banks-tech-challenges/  

https://www.cbinsights.com/research/big-banks-tech-challenges/
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seus projetos. Já o Santander, através do Santander InnoVentures, tem seu próprio fundo 

de investimento em Fintechs133. 

 

7.5) Reação do setor bancário tradicional: já que não há como 

vencê-los, compre-os! 

 Conforme visto ao longo do presente trabalho, muitas Fintechs vêm inovando 

e angariando cada vez mais market-share, antes dividido praticamente apenas pelos 

players tradicionais. Além disso, as Fintechs são um tipo de concorrência nova, com a qual 

os bancos não estavam acostumados a lidar. Seus modelos de negócios baseados no uso 

intensivo da tecnologia, além da velocidade com a qual novidades são implementadas, 

representam um grande desafio para os bancos, que, conforme visto em capítulos 

precedentes, investem mais na manutenção e atualização de sistemas legados do que em 

inovações per se. 

Sendo assim, faz completo sentido, do ponto de vista estratégico, utilizar as grandes 

reservas de capital acumulado para comprar e/ou investir nessas novas Fintechs. Os 

objetivos podem variar desde o arrefecimento da competição até a implementação da 

tecnologia desenvolvida pelas Fintechs independentes no portfólio de produtos já oferecido, 

otimizando os processos e, consequentemente, reduzindo custos e aumentando a 

lucratividade da operação existente. 

Dessa maneira, é de se esperar que os próximos anos apresentarão um 

crescimento exponencial no número de Fintechs seduzidas pelo poder de compra dos 

grandes bancos. 

  

7.5.1) Um caso brasileiro 

A XP Investimentos, corretora independente criada em 2001 em Porto Alegre e com 

forte atuação visando a desbancarização dos investimentos no Brasil, viu seu crescimento 

se acelerar com a popularização da internet e dos smartphones na última década, o que 

tornou investir de forma independente mais barato, uma vez que os custos de transação 

diminuíram de forma significativa. 

                                            
133 Disponível em https://conteudo.startse.com.br/mercado/mariana-rodrigues/quem-investe-em-
fintech-no-brasil-conheca-os-principais-players/  

https://conteudo.startse.com.br/mercado/mariana-rodrigues/quem-investe-em-fintech-no-brasil-conheca-os-principais-players/
https://conteudo.startse.com.br/mercado/mariana-rodrigues/quem-investe-em-fintech-no-brasil-conheca-os-principais-players/
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A XP buscou trazer para o Brasil o conceito de casa de investimentos, tentando, 

assim como já acontece em grande parte nos Estados Unidos, diferenciar as atividades 

bancárias como a manutenção e operação de uma conta corrente daquela de investir o 

capital acumulado. Mantendo uma estrutura predominantemente online, promovendo uma 

oferta variada e diversificada que inclui fundos de grandes assets brasileiras e 

internacionais, além de contar com o poder e a capilaridade dos agentes autônomos de 

investimento, conseguiu angariar volumes crescentes de capital para a sua plataforma e se 

tornou uma pedra no sapato para os grandes bancos brasileiros. 

Além disso, apostou em duas vertentes até então pouco exploradas pelos grandes 

bancos: a educação financeira e os agentes autônomos de investimento, profissionais estes 

que ganham a vida buscando investidores para a plataforma. Muitos desses investidores se 

encontram em localidades pouco exploradas pelos grandes bancos e, portanto, possuíam 

pouca oferta de investimentos financeiros a seu dispor. 

Outra diferença fundamental se traduz na variedade de produtos oferecidos aos 

clientes: enquanto os bancos tradicionais privilegiam produtos próprios, que nem sempre 

são os mais vantajosos sob a perspectiva do cliente, a XP adotou o modelo de 

“supermercado de investimentos”, onde o cliente tem acesso a não somente produtos da 

própria XP como também a produtos de diversas assets independentes.  

Os produtos dessas assets, normalmente fundos de investimento, tanto de renda 

fixa como multimercados e de renda variável, nem sempre estavam disponíveis diretamente 

para o consumidor final, visto que o mesmo via de regra possui um capital muito inferior ao 

que os gestores dos grandes bancos possuem sob gestão e, dessa maneira, eram muitas 

vezes restringido o acesso por uma questão de viabilidade econômica - não se podia 

depender de investidores pequenos para se captar dinheiro, uma vez que o processo seria 

demasiado caro. Outros investimentos antes muitas vezes inacessíveis diretamente aos 

investidores finais eram as debêntures emitidas por companhias, além de CDBs dos mais 

variados bancos, de todos os tamanhos. 

Além disso, em seu processo de expansão, a XP comprou em 2011 o portal de 

notícias Infomoney134, movimento este que teve como objetivo triplicar a abertura de novas 

contas na plataforma. Também comprou duas corretoras concorrentes: a Clear (2014) e a 

Rico (2016), fortalecendo a sua posição de líder no mercado de investimentos 

independentes. A figura 7.6 a seguir mostra o rápido crescimento observado na última 

década: 

                                            
134 Disponível em https://exame.abril.com.br/mercados/xp-investimentos-compra-portal-financeiro-
infomoney/  

https://exame.abril.com.br/mercados/xp-investimentos-compra-portal-financeiro-infomoney/
https://exame.abril.com.br/mercados/xp-investimentos-compra-portal-financeiro-infomoney/
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Figura 7.6 Evolução Receitas XP 

Fonte: Folha de São Paulo (2017), com dados da XP e do Banco Central 

 

Dessa maneira, conforme visto anteriormente, a XP se tornou um concorrente cada 

vez mais forte e com crescente market-share. No processo de consolidar-se cada vez mais 

como uma alternativa segura e vantajosa para os clientes, começou a despertar certa 

preocupação nos players estabelecidos. 

Não é de se estranhar, portanto, a recente compra pelo Itaú135, o maior banco 

brasileiro. A XP estava em vias de abrir o capital na Bolsa de Valores de São Paulo quando 

recebeu uma oferta bilionária do Itaú por uma parte minoritária da empresa. 

Vale lembrar que a XP conta com investimento significativo por parte de grandes 

private equities, como o General Atlantic e a Dynamo, por exemplo. Fundos de private 

equity investem seu capital nas fases iniciais de uma empresa, normalmente após a mesma 

ter passado de maneira satisfatória pela etapa de venture capital, com o objetivo de retirá-lo 

quando a empresa amadurece e, consequentemente, se valoriza. Como a XP já tinha 

atingido parte de seu potencial, esses fundos começam a buscar saídas para os seus 

investimentos. A saída normalmente se dá de duas formas: ou com a abertura de capital, 

                                            
135 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1883307-itau-fecha-acordo-para-
comprar-participacao-na-xp-investimentos.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1883307-itau-fecha-acordo-para-comprar-participacao-na-xp-investimentos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/05/1883307-itau-fecha-acordo-para-comprar-participacao-na-xp-investimentos.shtml
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quando os fundos podem vender suas ações aos demais investidores, ou com a venda da 

empresa para um grupo privado, conforme aconteceu no caso da XP. 

O Itaú se dispôs a pagar aproximadamente R$ 6,3 bilhões por uma fatia equivalente 

a 49,9% da XP. Outro ponto interessante do negócio se refere ao comprometimento do 

banco em comprar outros 12,5% tanto em 2020 quanto em 2022, o que daria ao banco de 

varejo cerca de 75% de participação na corretora ora independente. Da maneira com que o 

acordo foi feito, no entanto, os fundadores da XP ainda manterão o controle, pois detêm a 

maior quantidade de ações com direito a voto136. 

Em 2024, todavia, os sócios controladores poderão exercer uma opção de venda do 

controle e o Itaú passaria então a ser o controlador da empresa, o que gerou preocupações 

no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)137. Caso exercida, a compra do 

controle por parte do Itaú deverá ser futuramente objeto de novo estudo por parte do CADE. 

Operações de compra que podem concentrar grande poder econômico e reduzir a 

concorrência são analisadas pelo CADE e precisam contar com a aprovação do mesmo 

para serem finalizadas. Os dados138 mais recentes, de dezembro de 2017, apontam que a 

operação de compra da XP pelo Itaú será aprovada com ressalvas, o que indica que o Itaú 

terá de manter certo grau competitivo com a XP. 

Entre as ressalvas estão a proibição da cobrança de exclusividade em relação a 

gestores, emissores e agentes autônomos de investimento, além da proibição de se 

manifestar a respeito de decisões de inclusão e exclusão de parceiros na plataforma e de 

influenciar questões comerciais sensíveis da XP. 

O objetivo seria impedir o arrefecimento da concorrência, uma vez que a XP adota o 

modelo aberto de “supermercado de investimentos”, enquanto o Itaú oferece em grande 

parte produtos próprios aos clientes. Tal arrefecimento, nas palavras do CADE, “poderia ser 

bastante prejudicial aos mercados de produtos de investimentos e de crédito no Brasil”.  

Além disso, em nota emitida pela mesma entidade, “essas plataformas são uma 

importante ferramenta de formação de funding (captação de recursos para investimento) 

                                            
136 Disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/seu-dinheiro,negocio-entre-xp-e-itau-
acende-debate-sobre-desbancarizacao,70001803602  
137 O CADE é uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da Justiça, que tem como 
objetivo orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos do poder econômico, exercendo papel tutelador 
da prevenção e repressão do mesmo. 
138 Disponível em https://oglobo.globo.com/economia/cade-aprova-aquisicao-de-49-xp-pelo-itau-com-
restricoes-22234502  

http://economia.estadao.com.br/noticias/seu-dinheiro,negocio-entre-xp-e-itau-acende-debate-sobre-desbancarizacao,70001803602
http://economia.estadao.com.br/noticias/seu-dinheiro,negocio-entre-xp-e-itau-acende-debate-sobre-desbancarizacao,70001803602
https://oglobo.globo.com/economia/cade-aprova-aquisicao-de-49-xp-pelo-itau-com-restricoes-22234502
https://oglobo.globo.com/economia/cade-aprova-aquisicao-de-49-xp-pelo-itau-com-restricoes-22234502
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para bancos de médio e pequeno porte, o que contribui também para a concorrência no 

mercado de crédito” 

Outro ponto interessante dessa compra e que confirma as tendências vistas ao 

longo desse trabalho se refere ao precedente gerado. Essa foi a primeira vez que o CADE 

analisou a compra de uma Fintech por uma instituição bancária, o que pode ser um sinal de 

que algumas Fintechs já realizaram parte de seu potencial e estão prontas para serem 

adquiridas por players estabelecidos. 

Finalmente, em entrevista concedida à revista Istoé139 em agosto de 2017, 

Guilherme Benchimol, sócio fundador e presidente da XP, revelou suas metas de 

crescimento para os próximos 5 anos: se tornar a maior empresa de investimentos do 

Brasil. Se antes o sonho era se tornar a maior corretora independente, o que aconteceu em 

2008, agora a briga é pelos 3,3 trilhões de reais mantidos sob a gestão dos grandes bancos 

brasileiros. A XP esperava terminar 2017 com 130 bilhões sob gestão, o que mostra o longo 

caminho pela frente. Entretanto, se olharmos para o início de 2014, quando a empresa 

possuía apenas cerca de 14 bilhões, o sonho parece cada vez mais perto. 

 

7.6) Um registro importante: as fintechs e a inclusão no mundo 

subdesenvolvido e emergente 

De acordo com um artigo publicado pela Harvard Business Review140, os principais 

desafios que as Fintechs enfrentam em mercados subdesenvolvidos e emergentes, em 

relação a aqueles enfrentados nos mercados maduros, podem ser resumidos em três 

principais áreas: 

1) Infraestrutura precária e falta de um sistema regulatório estabelecido 

Em muitos países subdesenvolvidos, inexiste um sistema de infraestrutura e 

regulatório que permita a implementação dos modelos de negócios tradicionais. Como 

consequência direta, consumidores desses países se encontravam muitas vezes 

marginalizados. 

                                            
139 Disponível em https://www.istoedinheiro.com.br/a-xp-sera-a-maior-empresa-de-investimentos-do-
brasil/  
140 Disponível em https://hbr.org/2017/01/fintech-companies-could-give-billions-of-people-more-
banking-options  

https://www.istoedinheiro.com.br/a-xp-sera-a-maior-empresa-de-investimentos-do-brasil/
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https://hbr.org/2017/01/fintech-companies-could-give-billions-of-people-more-banking-options
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Para citar apenas um dos problemas, a falta de uma identidade oficial ainda é uma 

realidade em diversos países. Estima-se que atualmente mais de 200 milhões de crianças 

não possuam qualquer vínculo oficial. Infelizmente, sem uma identidade é impossível 

participar ativamente no mercado financeiro. 

Foi pensando nesse problema que a startup Trulioo141 desenvolveu uma tecnologia 

que permite não só usar os pontos fortes da verificação de identificação tradicional, como 

também implementa as últimas capacidades em tecnologia digital, integrando diversas 

bases de dados, convencionais ou não. 

De acordo com a startup, “a Trulioo desenvolveu uma solução global de verificação 

de identidade que não é limitada pela geografia, status econômico, idade ou gênero, e está 

disponível para qualquer empresa ou organização em todo o mundo, a um baixo custo e 

sem atrito, além de manter a privacidade do consumidor como prioridade.” 

Além disso, “a Trulioo possibilita uma maior confiança e segurança online ao 

fornecer sistemas de prevenção de fraudes e compliance para centenas de clientes, 

incluindo provedores de pagamento, comerciantes de comércio eletrônico, provedores de 

serviços financeiros, jogos online e marketplaces.” 

2) Usuários sem uma “pegada” digital 

Em muitos modelos de negócio, conforme visto previamente no trabalho, a pegada 

digital dos usuários é um fator importante na hora de se calcular o risco envolvido em um 

empréstimo, por exemplo. É muitas vezes essencial analisar o comportamento online do 

pretendente para se capturar as variáveis presentes nos modelos de decisão. 

Como fazer isso em lugares onde as pessoas muitas vezes têm a sua presença 

digital limitada a smartphones inferiores e uma internet instável, pouco abrangente e com 

dados limitados, de modo que sua vida digital seja infinitamente mais primitiva que aquela 

dos usuários de países desenvolvidos? 

Muitas Fintechs têm atacado esse problema de uma maneira inovadora, oferecendo 

serviços e ferramentas que possuem o objetivo de gerar novas fontes de dados e promover 

o desenvolvimento da vida digital dessas pessoas. 

Um exemplo pode ser visto através da startup indiana SERV’D. O mercado de 

trabalho da Índia é enorme e altamente informal. Para se ter uma ideia da dimensão do 

problema, existem mais de 400 milhões de trabalhadores indianos na informalidade, o que é 

                                            
141 Disponível em https://www.trulioo.com/company/about-us/  

https://www.trulioo.com/company/about-us/
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um número maior do que a população dos Estados Unidos. Isso restringe as suas 

possibilidades de comprovar renda, o que é uma variável de suma importância para 

diversos modelos de negócio. 

A solução oferecida pela startup consiste na criação de um aplicativo que permite ao 

empregador criar contratos de trabalho formais para os seus empregados e pagá-los 

através da mesma plataforma.  

Os dados coletados através desse sistema podem ser utilizados posteriormente para 

comprovar renda na hora de se pedir um empréstimo ou benefício governamental, 

potencializando a inclusão financeira de milhões de indianos. 

3) Consumidores com receitas irregulares 

Muitos usuários desses países, conforme explicitado no tópico anterior, levam uma 

vida informal. Isso tem por consequência direta a dependência do dinheiro físico, que é 

recebido de forma extremamente irregular. Por exemplo, muitas pessoas vivem em um mês 

com a receita proveniente da venda da colheita de sua agricultura familiar. No período da 

entressafra, todavia, precisam procurar outro tipo de trabalho temporário para se manter. 

Sendo assim, surge um problema intrínseco a natureza com a qual estamos 

acostumados a lidar com contratos de empréstimo. O padrão de contrato em vigor 

atualmente foi pensado para o mundo ocidental, onde o consumidor possui uma renda 

mensal segura e sabida previamente. É fácil, portanto, calcular a parcela da renda 

disponível para o repagamento dos empréstimos. 

Como fazer isso em um mercado onde a pessoa, além de não saber a sua renda 

total no mês seguinte, ainda precisa utilizá-la para emergências médicas fruto da falta de 

um estado que provê o básico? Esse modelo de empréstimo com pagamentos previamente 

fixados, normalmente de forma mensal, dificultava a sua adaptação à realidade local e, 

dessa maneira, sofria com parcelas perdidas e defaults. 

Foi justamente pensando em um produto coerente com a realidade de seus clientes 

que a Malako, uma startup early stage de microcrédito da Uganda, criou uma solução que 

se utiliza dos smartphones parar gerar linhas de crédito flexível. 

O público alvo da empresa são aqueles que possuem baixa e média renda e a 

finalidade de seus empréstimos é para que eles possam suavizar períodos de renda 
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irregular e, dessa maneira, obter crédito para utilizar serviços pré-pagos como energia, 

água, televisão por assinatura e dados móveis142. 

Essas linhas de crédito permitem que o usuário faça repagamentos quando tiver o 

dinheiro disponível. Caso contrário, é ofertado ao mesmo a possibilidade de fazer um 

pagamento mínimo, como já acontece com os cartões de crédito atualmente. 

 

7.7) Finalmente: as fintechs podem beneficiar outros setores 

da economia 

Apenas para citar um setor não-financeiro que já está sendo beneficiado pelas 

inovações tecnológicas, podemos olhar para o Supply Chain Management. Se até 

recentemente os esforços eram majoritariamente orientados a aumentar a coesão e a 

eficiência da operação entre os diversos participantes da cadeia de suprimentos, agora 

existe também o que ficou conhecido como Supply Chain Finance. 

O Supply Chain Finance tem por principal objetivo encontrar fontes de financiamento 

dentro da própria cadeia de suprimentos, o que, via de regra, seria muito mais barato do 

que recorrer aos bancos tradicionais, por exemplo. Isso pode ser feito antecipando 

recebíveis ou postergando pagamentos, de forma a beneficiar o capital de giro. Com a 

digitalização e integração da cadeia de suprimentos, isso se tornou fácil, rápido, barato e 

principalmente, automatizado. 

De acordo com um artigo publicado pela Harvard Business Review143, grande parte 

das soluções desenvolvidas pelas Fintechs se referem à softwares que se utilizam do poder 

da nuvem para criar sistemas procurement-to-pay, ou seja, uma plataforma que integra os 

processos desde o começo no setor de compras até o setor de pagamentos. 

Esses sistemas integrados permitem às empresas compradoras uma redução 

significativa nos custos administrativos, uma vez que fecham o ciclo entre compras e 

pagamentos e fornecem uma estrutura que agiliza e padroniza os processos. Do lado dos 

fornecedores, muitas soluções são tão fáceis de aplicar como baixar um aplicativo. 

Sendo assim, com o fornecedor e o comprador sob o mesmo sistema, uma vez que 

a ordem de pagamento é aprovada, uma série de processos ocorre dentro da plataforma da 

                                            
142 Disponível em http://www.enstartup.com/2017/02/23/malako-emerges-winner-uganda-edition-
demo-africa/  
143 Disponível em https://hbr.org/2016/06/the-rise-of-fintech-in-supply-chains  

http://www.enstartup.com/2017/02/23/malako-emerges-winner-uganda-edition-demo-africa/
http://www.enstartup.com/2017/02/23/malako-emerges-winner-uganda-edition-demo-africa/
https://hbr.org/2016/06/the-rise-of-fintech-in-supply-chains
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Fintech de forma automática. A grande vantagem para o fornecedor se refere a 

possibilidade de receber o pagamento quando bem entender, o que é de grande valia em 

um período no qual os compradores demandam prazos cada vez mais largos. Em alguns 

casos, o fornecedor pode receber dentro de dois dias. Se compararmos com o prazo 

habitual “imposto” pelos compradores, algo em torno de 60 a 120 dias, percebe-se a grande 

vantagem dessa solução. 

O fornecedor garante à empresa compradora um desconto no valor da fatura 

equivalente ao menor custo de capital da mesma. Em um exemplo publicado pelo mesmo 

artigo, quando um fornecedor optar por receber o pagamento de uma fatura de US$ 10.000 

em 15 dias através da Fintech e o comprador envia o pagamento a Fintech 90 dias depois 

de aprovar a fatura do fornecedor e considerando o custo de capital da empresa 

compradora equivalente a 2%, o desconto que o fornecedor dá à Fintech é de apenas US$ 

41 (ou seja, o fornecedor recebe US$ 9,959 dos US$ 10.000). 

Para dar um exemplo de como isso já vem sendo adotado em larga escala, 

empresas multinacionais como a Apple, a Colgate, a Dell, a P&G, a Kellogg e a Siemens 

estão usando as Fintechs para explorar o capital anteriormente inacessível em suas cadeias 

de suprimentos, com o objetivo de financiar o seu crescimento em novos mercados e 

mercados emergentes, além de desenvolver novos produtos e fortalecer suas posições 

financeiras. Além disso, pretendem aumentar o capital disponível para todo o ecossistema 

fornecedor, uma vez que, como visto, o uso das Fintechs permite aos fornecedores acessar 

fontes de financiamento utilizando o menor custo de capital da empresa multinacional. 

 

7.8) O outro lado: aumento dos riscos e a próxima crise 

financeira 

Em 2007-8 a principal preocupação era o “too big to fail”, uma vez que os bancos 

eram tão grandes e desempenhavam um papel tão central para o sistema financeiro que 

nenhum governo jamais os deixaria quebrar. Conscientes disso, muitos bancos tomaram 

riscos cada vez maiores e fizeram apostas arriscadas no mercado imobiliário e em 

derivativos complexos. O resultado foi a maior crise financeira vista desde 1929144. 

                                            
144 Disponível em https://www.bloombergquint.com/opinion/2017/09/18/the-next-crisis-will-start-in-
silicon-valley  

https://www.bloombergquint.com/opinion/2017/09/18/the-next-crisis-will-start-in-silicon-valley
https://www.bloombergquint.com/opinion/2017/09/18/the-next-crisis-will-start-in-silicon-valley
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Passados dez anos da crise, muitos já acreditam que uma nova se aproxima. 

Entretanto, pela primeira vez na história recente, essa talvez não seja gerada por Wall 

Street e sim pelo Vale do Silício. Conforme já mencionado anteriormente no trabalho, a 

regulação imposta pelas autoridades competentes no pós-crise foi responsável por uma 

diminuição significativa dos riscos que levaram a mesma, com uma maior capitalização dos 

bancos e testes de stress financeiro, por exemplo. 

No entanto, desde a crise novas tecnologias surgiram e, dessa maneira, se iniciou o 

fenômeno Fintech, em grande parte alheio às novas regulações. Ao contrário dos grandes 

bancos de Wall Street, as Fintechs são pequenas, imaturas, pouco diversificadas e muitas 

vezes utilizam-se de tecnologias cujos efeitos colaterais ainda são pouco compreendidos. 

Por exemplo, devido a concentração de suas atividades em apenas certos nichos, 

qualquer choque em seu principal mercado pode derrubar uma Fintech. Em fevereiro de 

2014, após ser hackeada, a maior casa de câmbio para Bitcoins do mundo, a Mt. Gox, 

precisou declarar falência após serem levados mais de 3,5 bilhões de dólares em Bitcoins 

(em valores de outubro de 2017). Tudo aconteceu em menos de um mês145. 

Além disso, devido à tecnologia utilizada, que muitas vezes ainda é incompreendida 

pelos reguladores, riscos podem não ser corretamente avaliados. Um exemplo são as 

recentes Initial Coin Offerings (ICO), que não respeitam barreiras geográficas e não 

precisam atuar sob as regras do sistema financeiro tradicional e - dada a natureza da 

tecnologia empregada - deixou os reguladores mundiais sem saber como agir. De fato, já é 

de conhecimento que algumas ICOs foram deliberadamente fraudadas146.  

Por último, devido à quantidade de players atuando no universo Fintech, dificilmente 

os mesmos poderiam agir de maneira coordenada para tentar estancar uma crise, da 

maneira como foi feito pelos grandes bancos de Wall Street quando a crise de 2007-8 

ameaçava a todos. 

Sendo assim, é de se esperar que a próxima crise financeira não só se desenvolva e 

se propague muito mais rapidamente do que as passadas, como também leve uma 

quantidade sem precedentes de empresas à bancarrota, levando consigo então um número 

considerável de investidores. O cenário agora seria, portanto, de um too many to bail. 

  

                                            
145 Disponível em https://blockonomi.com/mt-gox-hack/  
146 Disponível em https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2018/01/30/u-s-sec-halts-alleged-crypto-
ico-scam-from-decentralized-bank-seeking-1-billion/#2656961d94b0  

https://blockonomi.com/mt-gox-hack/
https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2018/01/30/u-s-sec-halts-alleged-crypto-ico-scam-from-decentralized-bank-seeking-1-billion/#2656961d94b0
https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2018/01/30/u-s-sec-halts-alleged-crypto-ico-scam-from-decentralized-bank-seeking-1-billion/#2656961d94b0
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8. CONCLUSÃO 

8.1) Resumo 

As Fintechs, como visto, foram beneficiadas pela massificação da tecnologia da 

informação somada à debilidade dos players tradicionais pós-crise financeira de 2007-8. O 

estado de desenvolvimento desse fenômeno, tanto de uma perspectiva global quanto de 

uma brasileira, foi brevemente analisado e segmentado. 

Cada categoria foi então descrita, incluindo exemplos de empresas que já estão 

revolucionando os seus respectivos mercados. Além disso, tomamos um estudo de caso a 

fim de verificar a aderência do modelo de Value Network para uma Fintech e investigar com 

maior profundidade seu modelo de negócios e principais características e efeitos. 

Finalmente, pôde-se traçar os principais impactos imediatos e futuros das Fintechs na 

economia, além de estimar os seus riscos futuros. 

 

8.2) Limitações 

Como limitações ao presente trabalho podemos citar a dificuldade em se obter 

dados em um contexto de mudanças frequentes e significativas, o que fez com que muitas 

análises tenham se baseado em dados que, embora recentes, já possam estar 

desatualizados. 

Além disso, parte das fontes utilizadas pode não possuir um forte rigor acadêmico. 

Entretanto, conforme já explanado anteriormente, o fenômeno tem se desenvolvido com 

tamanha velocidade que é difícil encontrar fontes acadêmicas disponíveis, ainda mais 

aquelas que já não estejam ultrapassadas. 

Outro ponto se refere ao estudo de caso. Infelizmente, por não contar com fontes 

primárias, o mesmo teve de se basear em fontes externas, o que pode ter influenciado a 

acurácia do mesmo. 

Por último, certas vezes se pode desejar um aprofundamento maior para cada 

modelo de negócio. Todavia, o trabalho procurou abordar o ecossistema Fintech e as suas 

principais características e tendências de um ponto de vista mais geral, o que fez com que 

algumas partes fossem apenas superficialmente debatidas com o objetivo de tornar a leitura 

do trabalho menos onerosa. 
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8.3) Sugestões para pesquisas futuras 

Trabalhos futuros poderiam aprofundar a abordagem de cada modelo de negócio, 

levando em conta players que foram de certa forma marginalizados no presente trabalho, 

como, por exemplo, aceleradoras e fundos de venture capital, agências reguladoras e 

instituições que prestam serviços de suporte tecnológico e de informação ao mercado 

financeiro, como a Bloomberg e a Thomson Reuters.  

Também seria de interesse a realização de uma pesquisa focada exclusivamente 

em um dos segmentos Fintech apresentados, além daqueles que foram deixados de lado 

como, por exemplo, o RegTech e o crowdfunding. 

Outro ponto interessante seria utilizar o referencial teórico apresentado no capítulo 3 

em conjunto com outras ferramentas, como as desenvolvidas por Porter (entre elas as 5 

forças) e Alex Osterwalder (como o Business Model Canvas e o instrumental da 

strategyzer.com).  

Além disso, pode-se passar de uma abordagem mais global para uma genuinamente 

brasileira. Conforme visto brevemente no capítulo 4.3, o Brasil possui um ecossistema 

Fintech aquecido e em franco crescimento, o que se provará, certamente, como um tema de 

grande valia para pesquisas futuras. 

 

8.4) Considerações Finais 

Percebeu-se ao longo do presente trabalho a necessidade primordial das empresas 

se adaptarem não só à nova realidade tecnológica, como também às expectativas por parte 

dos consumidores. É de se esperar, portanto, que os bancos não só sigam o caminho de 

adquirir novas tecnologias através da compra de startups. O investimento em inovação 

interna e cultura empreendedora, com o objetivo de potencializar as novas tecnologias 

existentes e gerar novas fontes de receita e corte de custos, se faz necessário para evitar o 

que aconteceu com, por exemplo, a líder do mercado fotográfico Kodak147. 

Durante muito tempo, a Kodak negligenciou a fotografia digital, apostando na 

manutenção de seu modelo de negócios existente e na otimização dos lucros de curto 

prazo, uma vez que, em um primeiro momento, o desenvolvimento e adoção inicial da 

fotografia digital não fez com que o crescimento do seu mercado cativo deixasse de existir. 

                                            
147 Disponível em https://hbr.org/2012/01/kodak-and-the-brutal-difficult  

https://hbr.org/2012/01/kodak-and-the-brutal-difficult
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No entanto, ao perceber a ameaça de obsolescência de sua tecnologia, a empresa 

procurou começar a investir na nova tecnologia digital. Infelizmente, o investimento priorizou 

usar essa nova tecnologia para potencializar o modelo de negócios existente, ao invés de 

tentar criar um novo que refletisse todo potencial permitido por essa tecnologia. Por 

exemplo, muitos investimentos foram baseados na revelação das fotografias digitais. Hoje 

em dia, sabemos que isso é extremamente raro e que os clientes preferem compartilhar as 

fotografias através das redes sociais. 

Como a indústria da fotografia foi uma das primeiras a sentir o impacto das novas 

tecnologias digitais, essa estratégia mal-sucedida pode servir de alerta para os tradicionais 

players do setor financeiro, uma vez que apenas recentemente esse setor passou a se 

encontrar sob influência maciça dessas novas tecnologias. 

Além disso, como verificado em inúmeros casos recentes, os resultados de 

investimentos orientados a dominância no longo prazo se provaram muito superiores 

àqueles de empresas que apostaram na maximização dos lucros de curto prazo através do 

mantenimento de modelos de negócios existentes. 

Jeff Bezos, em sua carta aos acionistas logo antes do IPO da Amazon em 1997148, 

resume de maneira exemplar essa nova filosofia: 

“We will continue to make investment decisions in light of long-term market 

leadership considerations rather than short-term profitability considerations or short-term 

Wall Street reactions … We will make bold rather than timid investment decisions where we 

see a sufficient probability of gaining market leadership advantages. Some of these 

investments will pay off, others will not, and we will have learned another valuable lesson in 

either case.” 

Ou, em tradução livre, 

“Continuaremos a tomar decisões de investimento à luz de considerações de 

liderança de mercado a longo prazo, ao invés de considerações de rentabilidade de curto 

prazo ou reações de curto-prazo de Wall Street ... Tomaremos decisões de investimento 

arrojadas ao invés de tímidas, quando vermos uma probabilidade suficiente de obter 

vantagens de liderança no mercado. Alguns desses investimentos vão compensar, outros 

não, mas teremos aprendido mais uma lição valiosa em ambos os casos.” 

                                            
148 Disponível em https://de.slideshare.net/razinmustafiz/amazon-shareholder-letters-1997-2011  

https://de.slideshare.net/razinmustafiz/amazon-shareholder-letters-1997-2011
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Se há 20 anos atrás os pensamentos de um então quase desconhecido tech 

entrepreneur poderiam ser ignorados pelo sistema financeiro tradicional, hoje em dia a sua 

filosofia se torna de grande valia para qualquer um que queira sobreviver ao século XXI. 

Sendo assim, há aqueles que se adaptarão ao novo contexto e aqueles que cairão 

no esquecimento. O Goldman Sachs parece oferecer um bom exemplo de player tradicional 

que procura se atualizar à nova realidade149 e produz estratégias de longo prazo ao invés 

de se preocupar meramente com os resultados trimestrais. 

Além de acenar para a necessidade de uma maior inovação no setor, o banco 

passou a tomar uma série de passos arrojados e decisivos, atípicos para as empresas de 

serviços financeiros tradicionais. Como exemplo, elevou o seu antigo CIO para o cargo de 

CFO150, em um processo de transformação para uma empresa de tecnologia ao invés de 

manter o status de uma empresa meramente de serviços financeiros.  

Outro ponto de aproximação com os valores do Vale do Silício, em uma tentativa de 

aproximar a mão-de-obra especializada que enxerga Wall Street como um lugar péssimo 

para se trabalhar e especialmente lento sob a perspectiva da inovação, se refere a 

investimentos em eventos de recrutamento em instituições de ponta como o MIT, além de 

iniciativas que visam o respeito e o aumento da diversidade em seu ambiente de trabalho151. 

Além disso, emergiu como um dos mais importantes defensores das criptomoedas em seu 

meio152. 

Finalmente, a PwC153 resume de maneira exemplar o pensamento que norteará a 

evolução dos negócios financeiros no século XXI: 

“To succeed in business today, you don’t need a digital strategy; you need a 

business strategy… for the digital age” 

Ou, em tradução livre: 

“Para ter sucesso nos negócios hoje em dia, você não precisa de uma estratégia 

digital, você precisa de uma estratégia de negócios… para a era digital.”  

                                            
149 Disponível em https://hbr.org/2017/07/the-financial-industry-needs-to-start-planning-for-the-next-
50-years-not-the-next-five  
150 Disponível em https://www.nytimes.com/2016/04/03/business/dealbook/goldmans-tech-chief-
pushes-the-bank-to-be-more-open-like-him.html  
151Ibid. 
152 Disponível em https://cointelegraph.com/news/goldman-sachs-finally-recognizes-the-power-of-
blockchain-technology 
153 Disponível em https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/fs-journal-2015.pdf  

https://hbr.org/2017/07/the-financial-industry-needs-to-start-planning-for-the-next-50-years-not-the-next-five
https://hbr.org/2017/07/the-financial-industry-needs-to-start-planning-for-the-next-50-years-not-the-next-five
https://www.nytimes.com/2016/04/03/business/dealbook/goldmans-tech-chief-pushes-the-bank-to-be-more-open-like-him.html
https://www.nytimes.com/2016/04/03/business/dealbook/goldmans-tech-chief-pushes-the-bank-to-be-more-open-like-him.html
https://cointelegraph.com/news/goldman-sachs-finally-recognizes-the-power-of-blockchain-technology
https://cointelegraph.com/news/goldman-sachs-finally-recognizes-the-power-of-blockchain-technology
https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/fs-journal-2015.pdf
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