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CAMINHOS DIVERSIFICADOS LEVAM O 
VAREJO AO MUNDO FINANCEIRO
Lojistas apostam em serviços bancários para 
ampliar negócios, fidelizar clientes e prosseguir 
em suas estratégias de transformação digital

SE OS BANCOS ESTÃO SE TORNANDO 
empresas de tecnologia e marketplaces, o 
varejo decidiu se tornar banco, e não é de 
hoje. Atualmente, porém, há uma acentuada 
proliferação de ofertas de serviços, como 
pagamentos, cartão de crédito, empréstimos, 
seguros, contas digitais etc., pelo setor 
varejista. Mas, apesar da aceleração deste 
processo nos últimos anos, o movimento 
remonta a muitas décadas. Na Via, por 
exemplo, a oferta de serviços financeiros pelo 
grupo existe desde a criação do crediário, 
pela marca Casas Bahia, na década de 1950. 

Segundo André Calabró, CSFO (Chief 
Strategic and Financial Officer) da Via, o 
objetivo é conceder crédito aos clientes 
na aquisição de produtos nas lojas, em 
parcelas, direto com a marca. 
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Fidelizar, ampliar a base de clientes, 
especialmente os não incluídos 
financeiramente, bem como, turbinar suas 
receitas são objetivos planejados por 
lojistas de todos os segmentos. A Via, 
de acordo com o executivo, acredita que 
dar acesso financeiro é dar liberdade 
e oportunidade para o brasileiro correr 
atrás dos sonhos. “São mais de 50 
milhões de brasileiros nesta situação hoje e 
que movimentam cerca de 800 bilhões de 
reais por ano”, descreve Calabró.

OUTRAS INICIATIVAS DE LONGA DATA
O Volkswagen Financial Services Brasil, constituído 
pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen e 
Volkswagen Corretora de Seguros, existe desde 1956. O objetivo, 
segundo a empresa, é facilitar o acesso à compra de veículos.

O Tribanco, do Grupo Martins, nasceu em 1990 para levar 
soluções financeiras aos clientes e parceiros do atacadista e 
distribuidor. O Carrefour lançou seu cartão de crédito Private 
Label em 1989, quando o termo “fintail” – junção das palavras 
fintech e retail (varejo, em inglês) – nem sonhava em existir. 

Por falar em cartões de crédito private label (com a marca 
da loja) e co-branded ou híbrido (que além da marca vem com a 
bandeira parceira na emissão), vale mencionar que centenas de 
milhares de estabelecimentos oferecem o produto a seus clientes. 
O formato surgiu no Brasil, segundo a dissertação de mestrado de 
Marcelo Gonzalez Coelho, na década de 1970, com os extintos 
cartões Mappin e Mesbla, precursores do conceito no Brasil.

Apesar dessas incursões mais antigas, percebe-se, nos 
últimos anos, um aumento na predisposição dos lojistas em se 

aventurar com ofertas diversificadas de produtos financeiros e 
bancários a seus clientes.

INICIATIVAS RECENTES
O CEO da OLX Brasil, Andries Oudshoorn, vê a entrada do 
setor de varejo no mundo financeiro como positiva, tanto 
que a empresa lançou, em 2020, o OLX Pay. Ele explica que a 
iniciativa representou um shift no modelo de negócios da OLX, 
que passou de uma plataforma de classificados online para 
um marketplace que oferece uma ampla jornada de serviços e 
facilidades, incluindo transações financeiras online e delivery. 

“Entendemos que há espaço para crescimento e demanda. 
Existe um nicho de mercado carente de inclusão bancária. Assim, 
oferecer serviços que proporcionem experiências financeiras 
completas aos nossos clientes é um dos nossos objetivos.”

A Via lançou sua conta digital banQi há dois anos. A missão, 
segundo a empresa, é promover a inclusão econômica, social e 
digital no país. O banQi é “focado no público com pouco acesso 
ao sistema financeiro tradicional. Oferece uma super plataforma 
de soluções financeiras, incluindo a concessão de crédito 
pessoal”, conta André Calabró.

A Ambev, desde 2020, tem conta digital, cartão de débito, 
maquininha (POS) e crédito, efetivada a partir da Donus, fintech da 
Z-Tech, hub de tecnologia da cervejaria. O Grupo Barbosa instituiu 
a emissora CIB – Consultoria, Administração e Participações S.A., 
responsável pelo Sistema Vuon, que emite, administra e concede 
crédito do Cartão Vuon. O braço de serviços financeiros do grupo 
foi lançado em 2019 e inclui o private label VuonCard.

O Rappi lançou o Rappibank em janeiro deste ano; o 99Pay 
nasceu em julho de 2020 e a conta do Uber, em janeiro de 2021. 
O MagaluPay chegou ao mercado em agosto e o MBank, da 
Lojas Marisa, é ainda mais recente, setembro de 2021.
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A VIA ACREDITA QUE  
DAR ACESSO FINANCEIRO 
É DAR LIBERDADE E 
OPORTUNIDADE  
PARA O BRASILEIRO 
CORRER ATRÁS  
DOS SEUS SONHOS



UMA DAS SOLUÇÕES 
FINANCEIRAS OFERECIDAS 
POR EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA (TECHFINS) 
É O BANK AS A SERVICE 
(BAAS), ARQUITETURA 
QUE VEM PRONTA 
PARA ATENDER ÀS 
ESPECIFICAÇÕES DE 
SEGURANÇA 
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VAREJO E OS MÚLTIPLOS CAMINHOS 
PARA SE LANÇAR NO MUNDO FINANCEIRO
Como o mercado bancário é bastante regulado, o setor 
varejista encontrou diversos caminhos para lançar serviços 
bancários. Alguns criam braços financeiros regulados pelo BC, 
tais como instituições de pagamentos, Sociedades de Crédito, 
Financiamento e Investimento, fintechs e até bancos. Outros 
optam por firmar parcerias com bancos, fintechs ou usar a 
estrutura de techfins.

Uma das soluções financeiras oferecidas por empresas de 
tecnologia (techfins) é o Bank as a Service (BaaS), arquitetura 
que vem pronta para atender às especificações de segurança, 
com integração de APIs e, em muitos casos, com parcerias 
estabelecidas para o lojista estar em conformidade com as 
normas do Banco Central. O modelo encurta o caminho 
para empresas oferecerem serviços financeiros, sem todo o 
investimento e esforço operacional necessários nesse tipo de 
empreitada. 

É possível afirmar que o BaaS é um mercado que evolui 
nos trilhos, especialmente, do open banking / open finance. 
Para se ter uma ideia, a adoção do banco como serviço por 
instituições financeiras, reguladas pelo BC, também 
cresce a passos largos. Segundo o relatório World Retail 
Banking Report 2021, 66% dos bancos adotaram o 
BaaS e 25% iniciaram processos para sua adoção. E os 
varejistas não ficam atrás.

“Estamos atuando para realizar todas as adequações 
às exigências do Open Banking e atentos às oportunidades 
que ele irá gerar. Sem dúvidas, todos têm a ganhar com 
um mercado que ofereça competitividade e qualidade 
nos serviços financeiros prestados à sociedade”, avalia 
Andries Oudshoorn, da OLX Brasil.

BAAS ENTRA NA AGENDA DE VAREJISTAS
O BaaS foi a forma que o Magazine Luiza encontrou para 
lançar, em janeiro de 2020, sua conta digital, possível com a 
aquisição da Hub Fintech, que é regulada pelo BC e participante 
do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e do Pix (Sistema 
de Pagamentos Instantâneos). A fintech é uma plataforma de 
BaaS, que entrega solução completa de serviços bancários.

O Grupo Boticário que, apesar de ter criado a fintech 
Mooz, tem os serviços financeiros oferecidos, de acordo com o 
diretor startup, Nato Porte, por meio de plataforma de banking 
terceira.

Para atacadistas, distribuidores e supermercadistas, entre 
muitas outras empresas e startups, a LifeApps é uma das que 
oferece serviços de pagamento para o e-commerce. Ela utiliza 
integração com outras empresas que operam como gateways 
de pagamento como Cielo, Redecard, GerenciaNet, PagHiper e 
Mundipagg. “Os serviços atualmente integrados (que dependem 

do gateway) incluem 
pagamentos por cartão de 
crédito, cartão de débito, 
boleto bancário e PIX”, conta 
o diretor de produto da 
LifeApps, Daniel Melo.

O lançamento de 
produtos bancários por 
meio de outras soluções de 
techfins também tem sido 
uma opção para o comércio. 
A conta digital do iFood 

nasceu a partir da plataforma 
de pagamentos e unidade de 
e-commerce da Locaweb, a Yapay. 
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MUITOS EXECUTIVOS 
ENTREVISTADOS 
INFORMARAM QUE AS 
STARTUPS CONTINUAM 
EM SEUS RADARES, SEJA 
POR MEIO DE PARCERIAS, 
AQUISIÇÕES OU USO DE 
SUAS TECNOLOGIAS 

“Dentro do varejo, atendemos tanto como intermediador de 

pagamento online quanto na captura física com terminais 

POS”, informa a empresa.

A Ame, iniciativa da subsidiária da Americanas S.A., 

a IF Capital, segue ampliando sua atuação no segmento 

de banking. Aquisições como Bit Capital (Core Banking), 

Parati (Banking as a Service) e Nexoos, fintech que conecta 

pequenas e médias empresas com investidores, vão 

permitir que a Ame avance na oferta de produtos e serviços 

financeiros para seus clientes e lojistas parceiros.

PARCERIAS DIVERSAS, AQUISIÇÕES 
E APROXIMAÇÃO COM STARTUPS
Muitos executivos entrevistados informaram que as startups 

continuam em seus radares, seja por meio de parcerias, 

aquisições ou uso de suas tecnologias. O Boticário acelera 

startups alinhadas à arquitetura e plano estratégico do Grupo. 

“Voltamos o olhar a outros players do varejo nacional, em 

um movimento de ida ao mercado com os produtos em estágio 

de maturidade que se inicia em 2021 e ambiciona grandes 

resultados nos próximos anos”, assinala Porte, diretor da fintech 

do Grupo Boticário.

Em 2020, a Dotz, programa de fidelidade que permite 

acumular pontos, lançou sua conta digital, que permite a 

conversão de Dotz em reais, pagamentos, diversos tipos de 

transações financeiras (Pix, TED, QR Code), com aceitação em mais 

de 10 milhões de pontos de venda, por meio da parceria com a 

bandeira ELO. 

De acordo com o CEO da Dotz, Roberto Chade, o foco 

da companhia é atuar como empresa de tecnologia de dados 

e correspondente bancário de bancos (Corban) e instituições 

financeiras parceiras.

“Mais recentemente, no segundo trimestre de 2021, a Dotz 
iniciou o modelo de oferta de crédito pessoal – integrado à 
jornada de consumo – na conta digital, por meio de parceria com 
instituições financeiras”, conta Chade.

O CEO da OLX Brasil disse que a empresa firmou parcerias 
com grandes bancos, como Itaú, Bradesco e Santander para 
financiamentos de imóveis e carros para seus clientes.

Os cartões do Magalu foram viabilizados por meio da 
Luizacred, joint venture entre Itaú Unibanco e Magazine Luiza. 
E a conta digital MagaluPay foi desenvolvida pela Hub Fintech, 
adquirida pelo Magazine Luiza e já aprovada pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE e pelo BC.

A Pernambucanas firmou parceria com a empresa de 
tecnologia de pagamentos, Elo, que expandiu seu Hub de QR 
Code Elo para os clientes dos cartões Pernambucanas private 
label, Pernambucanas Conta Digital e Pernambucanas Elo Mais. 
A solução, desenvolvida pela Elo, em 2020, foi integrada à 
Pernambucanas e já está disponível no crédito e no débito em 
mais de 8 milhões de estabelecimentos em todo o País. A iniciativa 
foi por meio da Pefisa, braço financeiro da Pernambucanas. 

Por falar em braço financeiro, este é um caminho muito 
utilizado pelos varejistas para fincar seus pés no mundo financeiro.

BRAÇOS FINANCEIROS 
O Banco Carrefour é núcleo financeiro do Grupo no Brasil desde 
2007 e está conectado e estruturado para atender os negócios 
de todo o ecossistema de varejo. Em 2020, a organização 
recebeu a autorização do Banco Central para operar como Banco 
Múltiplo, o que permitiu uma aceleração na criação de novos 
produtos e soluções.

A Pefisa, da Pernambucanas, em 2018, recebeu autorização 
do BC para operar no SPB. A conta digital da varejista foi lançada 
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em abril de 2019. A fintech é o braço financeiro do grupo, 
responsável pelo desenvolvimento e gestão de diversos produtos. 
Deste modo, a Pernambucanas lançou a plataforma digital de 
relacionamento em varejo e produtos financeiros, com aplicativos, 
compra online, tablet (concessão de crédito 100% digital em sete 
minutos), emissão instantânea de cartão com chip, atendimento 
digital e Wi-Fi grátis em todas as lojas.

A Donus, da Ambev; CIB / Vuon, do Grupo Barbosa; banQi, 
da Via; OLX Pay, da OLX, entre outros, também são braços 
financeiros de varejistas que propiciam a oferta de serviços 
financeiros para seus clientes.

O foco da Mooz, fintech do Boticário, é construir produtos 
para acelerar a escalada de negócios no varejo. A Realize, da 
Renner, tem autorização do BC para funcionar como Sociedades 
de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI), conhecidas 
como “financeiras”. Nesta modalidade, a instituição pode 
conceder empréstimo e financiamento.

A Midway, empresa financeira do Grupo Guararapes (dono 
da Riachuelo), lançou oficialmente sua conta digital para os quase 
33 milhões de clientes do grupo, em agosto. A Realize CFI, braço 
financeiro da Lojas Renner S.A, oferece soluções e conta digital 
para seus mais de 5,5 milhões de clientes ativos.

Exemplos não faltam e modelos também. Por isso, fizemos 
um levantamento a partir de informações enviadas pelos 
próprios varejistas e por meio de pesquisas na internet e de press 
releases. O resultado foi uma tabela com mais de 60 empresas e 
grupos varejistas, que, diante de um universo bastante grande, 
exemplificam a diversidade de serviços financeiros oferecidos. 
Bem como o crescimento de suas bases.

A Ame, da Americanas S.A., por exemplo, contabiliza mais 
de 19 milhões de downloads e transacionou R$ 5,1 bilhões no 
primeiro trimestre de 2021, crescimento de 350% frente ao 
mesmo período do ano anterior. 

TABELA
Embora muitos segmentos tenham apostado na oferta 

de uma variedade de serviços financeiros, boa parte dos 
consumidores (37%) não usa nenhuma das ofertas apresentadas 
por empresas de fora do setor. A informação é da pesquisa da 
Akamai/Cantarino Brasileiro que revela, no entanto, que dentre 
os que optam pelos serviços, 23% escolhem ofertas provenientes 
do varejo (Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Marisa, Besni, 
Renner, Riachuelo, Pernambucanas etc.). Veja o Catálogo de 
Varejistas que oferecem Serviços Financeiros.

VAREJISTAS QUEREM AVANÇAR AINDA MAIS
A entrada de novos atores no mercado de serviços bancários 
avança em sintonia com as estratégias de transformação. 
Tornar-se um banco parece ser um empreendimento promissor, 
facilitado pelas inovações conduzidas pelo Banco Central, que 

já vinham contribuindo para alargar as fronteiras e 
embarcar novos atores no sistema. 

O Rappibank quer ser um banco 
digital completo para pessoas físicas 

e jurídicas. Da mesma forma que a 
Mooz. “Até 2030, o Grupo Boticário 
tem a meta de se tornar o melhor 
e maior ecossistema de beleza do 
mundo, e, para sustentar esse 
movimento, a atuação da Mooz 
será uma alavanca que conecta 
tecnologia e soluções financeiras, 
consolidando um dos principais 

pilares que sustentam a ambição 
do Grupo Boticário”, antecipa o 

diretor Nato Porte.

EMBORA MUITOS 
SEGMENTOS TENHAM 
APOSTADO NA 
OFERTA DE UMA 
VARIEDADE DE  
SERVIÇOS FINANCEIROS, 
BOA PARTE DOS 
CONSUMIDORES (37%) 
NÃO USA NENHUMA 
DAS OFERTAS 
APRESENTADAS  
POR EMPRESAS  
DE FORA DO  
SETOR
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VÁRIAS EMPRESAS 
TORNAM POSSÍVEL 
A ESTABELECIMENTOS 
DE TODOS OS PORTES 
E SEGMENTOS TEREM 
CARTÃO PRÓPRIO 

CARTÕES PRIVATE LABEL E CO-BRANDED
Desde os extintos cartões private label do Mappim 
e da Mesbla, houve crescimento significativo de seu 
uso por parte dos lojistas. A previsão da ABECS 
(Associação Brasileira das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços) é que esses modelos 
atinjam juntos a marca de R$ 293 bilhões 
em 2022 e movimentem até o ano que 
vem aproximadamente 3 bilhões de 
reais em transações. Ainda segundo a 
Associação, o varejo é responsável por 
12% do faturamento total da indústria 
de cartões de crédito.

Várias empresas como DMCard, 
FortBrasil, Credz, CredVip, Fort 
Card, Cooper Card (foco em cartões co-
branded), entre outras, tornam possível a 
estabelecimentos de todos os portes e 
segmentos terem cartão próprio. Apenas as 
três primeiras empresas citadas, juntas, somam 
3.450 redes ou lojas em sua base. A FortBrasil 
tem mais de 400 varejistas, distribuídos em mais de 3,4 mil lojas 
por todo o Brasil e oferece crédito para aproximadamente 2,1 
milhões de pessoas. O negócio parece promissor, no primeiro 
semestre de 2021, a fintech teve vendas de R$ 1 bilhão, 
crescimento de 81% maior em comparação ao mesmo período 
de 2020.

A DMCard supera 2,5 mil lojistas como clientes, 90% deles 
concentrados no varejo e atacarejo alimentar. Em agosto, a 
instituição ter ultrapassado a marca de um milhão de cartões 
de crédito ativos. Por clientes ativos, entende-se aqueles que 
fizeram alguma compra ou tiveram fatura emitida nos últimos 

30 dias. Na ocasião, o diretor estratégico e CFO da 
DMCard, Tharik Moura, disse que o que acelerou esse 

resultado foi o aumento da procura por crédito, 
como também, pelo maior uso do cartão de 

crédito do supermercado, o private label.  “As 
pessoas estão cada vez mais precisando de 
crédito para conseguir abastecer a despensa de 
seus lares”, assinala.

Com a aquisição de 100% da carteira 
de crédito (a operação private label) da rede 

varejista composta pelas marcas Natural da 
Terra e Hortifruti, em abril de 2021, a DMCard 
inaugurou seu primeiro cartão híbrido, com a 

marca do lojista e da bandeira MasterdCard. 
O pilar de techfin da Dotz, sua base de 

cartões co-branded, das parcerias com Banco 
do Brasil e BV, atingiu, nos últimos 12 meses, 

184 mil clientes ativos em junho de 2021. 
Crescimento de 76% em relação ao 2T20 e de 8% 

versus 1T21. Esta base de clientes transacionou nos 
últimos 12 meses TPV (Volume Total de Pagamentos) 

de R$ 1,1 bilhão, o que representa crescimento de 49% no 
comparativo com o 2T21.

A Credz, com emissão de cartões com bandeira Visa, em 
junho deste ano, tinha mais de 550 redes varejistas com suas 
soluções financeiras, tecnológicas e de marketing. A Realize 
CFI com o “Cartão Renner” (private label) e o “Meu Cartão” 
(cartão de crédito internacional), que, em 2021, passou a ser 
ofertado também a novos clientes.

Naturalmente, seria impossível fazer um levantamento de 
todos os varejistas que oferecem cartões private label ou co-
branded. Assim, listamos uma ínfima parte desse universo.



Por Jeison Schneider

O AVANÇO DA IMUNIZAÇÃO, junto ao retorno às atividades 
presenciais, fez o consumidor voltar às compras presenciais em 
todo o Brasil, principalmente no varejo de moda. A partir de agora, 
com a aproximação de datas importantes para o comércio, cresce 
a expectativa dos varejistas em relação ao aumento das vendas. 
O setor se beneficia, em dezembro, de dois grandes movimentos 
observados nas lojas, primeiro com as compras para o Natal e, 
depois, a demanda motivada pela virada do ano. Mas como ficam os 
meses após essas datas?

No varejo de moda, as vendas realizadas no crediário nessa 
época do ano são importantíssimas, pois gera recorrência, leva o 
cliente de volta para a loja no primeiro trimestre do ano seguinte e 

CREDIÁRIO 
é alternativa para 
o varejo melhorar 
o fluxo de caixa 
no início do ano

BANCOS VAREJO

ARTIGO
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pode garantir um bom fluxo de caixa. Por isso, é necessário fazer 
um bom proveito dessas datas, já que todo início de ano tende a ser 
mais desafiador para o varejo como um todo. 

Por exemplo, uma boa estratégia a ser utilizada pelos 
lojistas é a venda no crediário. Para “garantir” o retorno do seu 
cliente no início do ano, realize parcelamentos de compras entre 
quatro e cinco vezes. Já nas vendas de Natal e Ano Novo ofereça 
parcelamento em, pelo menos, até três vezes. Dessa forma, é 
possível estimular o retorno desse cliente para dentro da loja até 
março de 2022 - se ele não optar por pagar digitalmente.

No nosso calendário existem uma série de datas comemorativas 
que fazem a roda do comércio varejista girar com mais velocidade. 
No entanto, no primeiro trimestre do ano não há nenhuma 

EM JANEIRO 
E FEVEREIRO É 
COMUM QUE 
O ÍNDICE DE 
INADIMPLÊNCIA 
SEJA MAIS 
ALTO, MAS COM 
ESTRATÉGIA E 
OLHAR ATENTO,  
OS LOJISTAS 
PODEM TER 
SUCESSO NAS 
VENDAS

jeison schneider 
é sócio-fundador 

e ceo do meu crediário 

efeméride para alavancar as vendas no varejo de 
moda. Esse movimento mais forte começa na segunda 
quinzena de abril em diante, especialmente em maio, 

por conta do Dia das Mães.
Outra prática para atenuar o fluxo de caixa no início 

do ano é a criação de promoções em janeiro, visando a queima 
de estoque. Mas é importante que as lojas também tenham 
outras estratégias como, por exemplo, a oferta de brindes 
atrativos e que tenham valor para os clientes, tudo isso para 
mantê-los dentro da loja nos momentos de menor fluxo.

Outro ponto é que as vendas realizadas em dezembro 
também são importantes para a recuperação de crédito. Neste 
mês, normalmente, os clientes utilizam décimo terceiro e férias 
para quitar as dívidas. Em razão disso, é válido que a loja pense 
não só em ações de vendas, mas também em uma ação de 
recuperação de crédito.

Por fim, a inadimplência é um fator de atenção para todo o 
setor, especialmente para a modalidade de crediário no varejo. 
Em janeiro e fevereiro é comum que o índice de inadimplência 
seja mais alto, uma vez que as despesas de início de ano 
acabam pesando no bolso dos brasileiros. Certamente, esse 
é um desafio às tradicionais vendas de fim de ano, mas com 
estratégia e olhar atento, os lojistas podem ter sucesso nas 
vendas nessa reta final e no início do próximo ano. 



Empresas descobrem ferramentas tecnológicas 
que podem aumentar seus desempenhos 
no pós-isolamento; e especialistas apontam 
mudanças de hábito de consumo, que vão 
demandar cada vez mais soluções inovadoras

NO COMEÇO ERA UMA NECESSIDADE, em função 
das restrições sanitárias, mas mesmo com o retorno do 
comércio e serviços presenciais, os investimentos para 
inovar no comércio eletrônico só crescem, indicando que 
as práticas do consumo e de soluções online se tornaram 
pilares do “novo normal”. Somente no primeiro semestre 
deste ano, o e-commerce no Brasil chegou à marca de R$ 
53,4 bilhões em faturamento, atingindo crescimento de 
31% em relação ao mesmo período em 2020, segundo 
relatório feito pela Ebit | Nielsen, plataforma especializada 
em pesquisas sobre o mercado virtual brasileiro.

De acordo com o sócio da consultoria de Inovação 
e Venture builder Play Studio, Rodrigo Burgers, com a 

Ferramentas digitais 
IMPULSIONAM  
VAREJO em 2022
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pandemia, muitas plataformas se 
depararam com uma demanda mais 
acelerada, de um dia para o outro. Além 
disso, empresas que antes pouco 
exploravam as ferramentas 

digitais em seus negócios tiveram que se 
adequar para sobreviver. Uma alternativa 
encontrada por elas e que deve se fortalecer 
em 2022 são os marketplaces, uma forma 
rápida e barata de empreender online. “Temos 
visto resultados acima do esperado para esse 
formato desde o começo do isolamento, o que 
deve se manter porque a sociedade se acostumou 
com a praticidade. Não só os consumidores, mas 
as próprias empresas também se beneficiam das 
soluções digitais, em qualquer momento, seja de crise 
ou não”, afirma.

Em outubro, a 100 Open Startups, plataforma internacional 
de conexão entre corporações e startups, listou os dez 
marketplaces mais atraentes para empresas consolidadas se 
relacionarem. Os critérios para pontuação da iniciativa refletem a 
quantidade e a intensidade dos relacionamentos entre as partes, 
e uma das startups citadas se destaca justamente pelas ações 
inovadoras durante o período pandêmico: a Closeer. 

Por meio de um aplicativo intuitivo, a startup atua desde 
2019 fazendo a conexão entre trabalhadores freelancers às 
empresas que necessitam de mão de obra temporária, atendendo 
setores como hotelaria, foodservice, varejo e, mais recentemente, 
o farmacêutico. Esta expansão para o atendimento às drogarias e 
farmácias se deu no período em que a demanda deste segmento 
aumentou, facilitando a vida dos estabelecimentos e redes 
parceiras.

NÃO SÓ OS 
CONSUMIDORES, 
MAS AS PRÓPRIAS 
EMPRESAS TAMBÉM 
SE BENEFICIAM DAS 
SOLUÇÕES DIGITAIS, 
EM QUALQUER 
MOMENTO, SEJA DE 
CRISE OU NÃO

Em julho deste ano, a plataforma também lançou um 
sistema de qualificação profissional chamado EduCloseer, 
que utiliza vídeos para treinamento dos profissionais 
cadastrados, de acordo com as necessidades de cada 
empresa presente no aplicativo. 

Walter Vieira, CEO da Closeer, conta que a ideia 
da startup com a medida é fortalecer o modelo 

autônomo, que se tornou preferência de muitos 
brasileiros e, hoje, é uma alternativa viável perante 
ao alto índice de desemprego. “Cada empresa 
tem as suas particularidades e nós permitimos que 

elas contribuam na nossa plataforma, trazendo os 
requisitos desejáveis para os profissionais que queiram 

contratar. Todo esse ecossistema vem, de fato, 
favorecer o profissional e o mercado, onde vamos 

oferecer um nível de serviço mais elevado. Vamos 
entregar profissionais mais preparados para os serviços 
sob demanda”, aponta.

Somente no primeiro semestre de 2021, a Closeer 
registrou um crescimento de 60% em sua base de 
clientes. Segundo o CEO da empresa, os investimentos em 
melhorias e novas soluções vão se intensificar em 2022. “Nós 
acreditamos muito no modelo de trabalho conhecido no 
mundo como Gig Economy, que é marcado por relações mais 
flexíveis e com auxílio das tecnologias atuais. Não é somente 
uma tendência para o futuro, em muitos lugares já é realidade, 
principalmente devido à instabilidade econômica que prejudica 
as contas das empresas, que deixam de contratar por falta de 
condições. Esse modelo tem gerado mais oportunidade que os 
empregos formais e, somente no primeiro semestre deste ano, 
gerou mais de R$ 3 bilhões de renda em todo o País”, afirma 
Walter Vieira.
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PESQUISA APONTA 
QUE MENOS DE 33% 
DOS VAREJISTAS USAM 
RECURSOS DE IA COMO 
BASES DE CONHECIMENTO 
INTELIGENTES, AGENTES 
VIRTUAIS E CHATBOTS

UM EMPRESÁRIO DE VAREJO INTERESSADO em 
aprimorar seus canais de atendimento ao cliente não pode 
ignorar a importância de se manter atualizado quanto às 
principais tendências oferecidas pelos contact centers. Um 
relatório feito em 2021 pela Talkdesk Research feito através 
de uma pesquisa com profissionais ligados ao Customer 
Experience (CX) do varejo aponta quais são as principais 
tendências para o futuro do setor. 

Primeiramente, é preciso entender que os canais de 
mensagens de texto continuam tendo a maior taxa de 
crescimento ano após ano (31%). Por trás desse dado, está o 
papel das mídias sociais, que estão substituindo o e-mail e as 
ligações como principal meio de comunicação entre empresas 
e clientes. Segundo o relatório, os profissionais de varejo 
esperam que em 2022 seus agentes de comunicação sejam 
distribuídos entre as plataformas da seguinte forma: 

UMA CHAVE 
PARA O 
FUTURO
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As mídias sociais estão 
substituindo o e-mail e as 
ligações como principal 
meio de comunicação entre 
empresas e clientes

Além de serem responsáveis pelo relacionamento com o 
cliente e indicadores-chave de desempenho (KPIs) de geração 
de receita, espera-se que os agentes gerenciem as interações 
em mais canais do que antes. Indo além do tradicional telefone, 
e-mail ou chat ao vivo para o qual a maioria dos agentes foi 
contratada, esses novos canais exigirão treinamento em etiqueta, 
tom e gerenciamento de tempo. 

Um dos motivos que explicam essa mudança é a evolução da 
Inteligência Artificial (IA) nos atendimentos, que pode substituir 
os agentes em compromissos transacionais e executar cada vez 
mais interações complexas, deixando os agentes de atendimento 
livres para focar nos relacionamentos que estão em andamento. 

Porém, a pesquisa aponta que menos de 33% dos varejistas 
usam recursos de IA como bases de conhecimento inteligentes, 
agentes virtuais e chatbots. Esse número mostra que entre os 
principais desafios para o futuro dos negócios no setor de varejo, 
está a necessidade de iniciar investimentos em novas ferramentas 
e tecnologias. 

Para o futuro, o relatório aponta que os profissionais de 
varejo ligados ao CX esperam aumentar o investimento nos 
próximos 12 meses, investindo, principalmente em base de 
conhecimento inteligente (62%), Comércio em mídias sociais 
(59%), chatbots baseados em linguagem natural (55%).

REDES SOCIAIS 63% 

E-MAIL 61% 

VOZ / TELEFONE 61% 

BATE-PAPO 54% 

CHAT DE VÍDEO 49% 

MENSAGENS DE TEXTO 38%



KPMG LISTA 

10 TENDÊNCIAS 
PARA O VAREJO 

NO PRÓXIMO ANO
Destaques passam por temas como regulação, 
adequação ao novo consumidor, tecnologia, 

inovação, movimento de liquidez e gestão de risco

CONSIDERADA UM DOS SETORES mais impactados pela pandemia, 
a indústria de consumo e varejo no Brasil vem passando por uma fase 
de reestruturação para atender à nova realidade e expectativas do 
consumidor. Segundo o sócio-líder de Consumo e Varejo da KPMG, 
Fernando Gambôa, há dez tendências que vão impactar a área no 
próximo ano e que passam por temas como regulação, 
adequação ao novo consumidor, tecnologia, inovação, 
movimento de liquidez e gestão de risco. A análise 
ainda destaca como as tendências apresentadas 
definirão o caminho que o setor seguirá e os 
fatores que as empresas deverão dedicar especial 
atenção em 2022. 
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“A nova realidade exige que as empresas de consumo e 
varejo implementem estratégias de negócios para atingir o 
sucesso no próximo ano. Essas transformações serão necessárias 
e vão atuar de forma impulsionadora para que a demanda do 
setor continue aquecida”, analisa o sócio da KPMG. 

AS DEZ TENDÊNCIAS ANALISADAS  
SÃO AS SEGUINTES:
 
1) MUDANÇAS 
NOS HÁBITOS DE 
CONSUMO
Em função da crise 
sanitária, a cesta de 
compra e a forma 
como os consumidores 
frequentam as lojas 
estão sendo modificadas. 
Isso tem levado a uma 
constante revisão dos 
canais tradicionais e nas 
estratégias de vendas, bem 
como o uso de dados para conhecer cada 
vez mais os clientes. Os portais de vendas on-line (marketplaces) 
avançaram durante a pandemia e foram incorporados 
ao cotidiano de consumo. Com isso, novos desafios se 
apresentaram, tais como controle de qualidade, gestão de 
riscos, prevenção de fraudes e segurança cibernética. 

2) CLIENTE NO CENTRO DO NEGÓCIO
O setor está buscando conceito de colocar o cliente no 
centro da atenção. Neste contexto, a procura por processos e 
ferramentas inovadoras vinculadas à jornada do consumidor tem 

ocupado espaço importante na agenda dos tomadores de 

decisão. As práticas ESG (sigla em inglês para meio ambiente, 

social e governança) estão mais presentes, valorizando a 

reputação, marca e sustentabilidade. Consumidores buscam 

empresas que apresentam engajamento e posicionamento 

social, bem como ações positivas e de inclusão e diversidade. 

3) LOGÍSTICA
Trata-se de um desafio para o setor, principalmente, no que 

diz respeito à parte final da entrega do produto. À medida que 

os grandes centros urbanos se afastam, esse processo se torna 

mais difícil e caro. Isso é ainda mais pressionado quando o 

setor tem que lidar com prazos mais curtos de entrega. 

4) SEGURANÇA CIBERNÉTICA
O comércio digital foi o grande 

protagonista no setor de consumo 

durante a pandemia, mas, 

apesar disso, trouxe 

vulnerabilidade e riscos, 

tanto para quem compra 

quanto para quem 

vende. Isso faz com 

que os investimentos 

em privacidade e 

segurança cibernética 

sejam prioridades. O 

avanço do comércio digital 

veio acompanhado por 

um crescente aumento de 

insatisfações dos consumidores que impactam na imagem, 

caixa da empresa e experiência do cliente. 
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“A ATUAL 
REALIDADE EXIGE 
QUE AS EMPRESAS 
DE CONSUMO 
E VAREJO 
IMPLEMENTEM 
ESTRATÉGIAS 
DE NEGÓCIOS 
PARA ATINGIR 
O SUCESSO NO 
PRÓXIMO ANO”, 
FERNANDO GAMBÔA, 
SÓCIO-LÍDER 
DE CONSUMO E 
VAREJO DA KPMG



5) INTEGRAÇÃO DO FÍSICO COM O DIGITAL
O comércio tradicional vai seguir existindo, migrando para a 
integração entre os canais de venda físicos e digitais. O varejo 
físico seguirá com alta demanda por adoção de tecnologia 
que viabilize o modelo de negócio. 

6) JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Os varejistas estão na jornada de transformação, habilitada 
por tecnologia e inovação. Temas como plataforma e 
marketplace passam a fazer parte da agenda e a adaptação 
a estes novos modelos. A utilização de processos tradicionais 
como carteira de clientes, crédito e malha logística ajudam a 
repensar o negócio. 

7) TECNOLOGIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA
Para seguir atendendo aos temas regulatórios, as empresas 
precisam ter uma estrutura pesada e onerosa com 
profissionais que não atuam na linha de frente (back office). 

NOVOS DESAFIOS 
SE APRESENTARAM 
AO VAREJO, 
COMO CONTROLE 
DE QUALIDADE, 
GESTÃO DE RISCOS, 
PREVENÇÃO 
DE FRAUDES 
E SEGURANÇA 
CIBERNÉTICA; 
TAMBÉM É 
PRECISO COLOCAR 
O CONSUMIDOR 
NO CENTRO DAS 
ESTRATÉGIAS

Apesar de iniciativas de consolidação e eficiência operacional 

já tenham sido implementadas, o setor tributário e fiscal 

demanda aceleração de adoção de tecnologia. 

8) CONSUMIDOR E FABRICANTE
A modalidade de venda direta do fabricante para o 

consumidor final (D2C) gerou concorrência com canais 

tradicionais e se tornou uma realidade nas empresas. 

9) NOVAS FORMAS DE INVESTIMENTOS
Diversos movimentos de liquidez como a captação de 

investimentos via fundos e oferta pública inicial (IPO) 

trouxeram oportunidades de crescimento inorgânico 

através de aquisições de negócios complementares e novos 

investidores. 

10) A IMPORTÂNCIA 
DO ESG
As preocupações 

das empresas 

com relação aos 

fornecedores, parceiros 

e até mesmo clientes 

finais aumentaram 

significativamente. 

A gestão de riscos de 

terceiros se tornou um tema 

chave para a visibilidade e 

saúde de marcas, tornando-

se cada vez mais importante 

a adoção de práticas ambientais, sustentabilidade e 

governança (ESG) em toda cadeia de valor.
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Por Caio Ribeiro 

FRUTOS DAS INÚMERAS CRISES DOS ÚLTIMOS ANOS, novos meios 
de pagamento surgiram aos montes no mundo inteiro e empresas de 
diferentes portes estão aderindo a esses formatos para garantir as vendas. 
Contudo, nem todas gozam da agilidade e recursos necessários para 
acompanhar a inclusão desses novos tipos de transação e isso pode 
contribuir também para reduzir o potencial econômico de um país. 

Mais do que dificuldades na implantação, que requerem integração 
com suas plataformas próprias e acordos comerciais pontuais, o principal 
percalço visto hoje no mercado de meios de pagamento é uma solução que 
permita alta taxa de conversão e a inclusão financeira, isto é, mais clientes 
podendo comprar produtos e serviços. Se lembrarmos bem, os grandes 

Perspectivas e desafios da 
INCLUSÃO FINANCEIRA: 
aumento do PODER 
DE COMPRA pode 
movimentar a economia
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Acredito que a função das startups, em qualquer segmento, 
é a de inovar e quebrar o status quo estabelecido, 
promovendo melhores experiências para seus clientes 
e resolvendo dores latentes de cada indústria
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desafios da inclusão aos meios de pagamento no Brasil  
são as altas taxas de juros, processos lentos e burocráticos 
por parte dos bancos e administradoras de cartão. 

Existem mais de 200 métodos alternativos de pagamento 
em todo o mundo e em cada um deles, digamos, cartões de 
crédito, você tem uma série de opções: Visa, Mastercard e 
American Express etc. Abarcar todos esses métodos também 
não é a solução. Dê aos compradores uma tonelada de 
opções de pagamento e eles ainda podem abandonar os 
carrinhos da mesma forma. Como sempre, há um custo 
de experiência do usuário associado a muitas opções e há, 
portanto, um meio-termo a ser alcançado. 

Assim, é preciso a atuação especializada de empresas 
com foco em resolver problemas ligados ao aumento de 
conversão de vendas e inclusão financeira digital. Para além 
disso, deve haver um movimento de abertura e busca por 
soluções inovadoras, diferentes das que estiveram disponíveis 
nas últimas décadas. 

Existem muitos exemplos em todo o mundo que ilustram 
como a inclusão de pagamentos alternativos são propulsores 
econômicos, como o bKash de Bangladesh, que permite 

atrás na busca por formas de pagamento adequadas, 
dada a existência recente de empresas com o foco em 
atuar nesse segmento. 

Acredito que a função das startups, em qualquer 
segmento, é a de inovar e quebrar o status quo 
estabelecido, promovendo melhores experiências para 
seus clientes, resolvendo dores latentes de cada indústria. 
Isso se reverte em mais negócios, mais empregos e 
aquecimento econômico. Dado, muitas vezes, por sua 
especialização e foco, elas promovem mudanças radicais 
em tempos curtos, ajudando o desenvolvimento de 
setores inteiros. 

Há pouco tempo o ambiente regulatório financeiro no 
país era bastante complexo. No entanto, nos últimos anos, 
liderados por um Banco Central bastante liberal e inovador, 
temos visto nascer muitas empresas de tecnologia focadas 
no segmento financeiro, resolvendo problemas dos mais 
diversas tipos: contas digitais, crédito para empresas e 
meios de pagamento inovadores, como o buy now pay 
later. No caso do mercado financeiro, por ainda haver 
grande concentração bancária, muitas empresas se veem 
reféns de grandes bancos e, portanto, ainda resistem a 
novas soluções. Contudo, vejo um cenário promissor, dado 
os excelentes resultados apresentados em diversas áreas 
e empresas com a abertura de áreas de inovação e novos 
negócios em muitas delas.   

O PRINCIPAL PERCALÇO 
VISTO HOJE NO MERCADO 
DE MEIOS DE PAGAMENTO É 
UMA SOLUÇÃO QUE PERMITA 
ALTA TAXA DE CONVERSÃO 
E A INCLUSÃO FINANCEIRA

caio ribeiro é general 
manager brazil da addi, 

fintech colombiana que tem como 
missão impulsionar o e-commerce 

na américa latina com métodos 
alternativos de pagamentos.

transferências por meio de telefones celulares, estimula o 
crescimento e impulsiona a inclusão financeira naquele país. 
A Suécia e a Coréia do Sul estão cada vez mais longe do uso 
diário de dinheiro vivo, as transações em moeda física na 
Suécia, por exemplo, representaram menos de 2% do valor 
dos pagamentos, isso em 2018. 

Se levarmos em consideração apenas os mercados 
americano, europeu e australiano, mesmo o Brasil tendo uma 
população de early-adopters, ainda estamos alguns estágios 
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A TERCEIRA ONDA DE 
INOVAÇÃO NO MERCADO 
FINANCEIRO BRASILEIRO
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daniel moretto •  
diretor comercial da csu

PARA A CSU, A OFERTA DE SERVIÇOS FINANCEIROS no varejo represen-
ta a terceira onda de inovação no mercado financeiro brasileiro. Há alguns 
anos, para o grande público, bancos e transações financeiras remetiam a algo 
burocrático, enquanto o varejo passava exclusivamente a ideia de vendas, em 
especial de produtos. Contudo, há pouco tempo, o movimento de parceria 
entre ambos cresceu exponencialmente e notamos um ganho de experiência 
muito grande para quem realmente importa: os usuários. As inovações obser-
vadas nestes setores facilitaram o acesso aos serviços financeiros e produtos 
personalizados, funcionando como uma mola propulsora para as empresas 
e para o consumidor final. Além disso, há crescimento na inclusão finan-
ceira dos brasileiros. No caso das instituições financeiras, elas puderam ir 
além do mundo das finanças e investiram pesado no atendimento, inovação 
e tecnologia. Elas caminharam, também, no sentido de lançar marketplaces, 
cashback, tudo com foco em otimizar a relação dos usuários. Nossa avaliação 
é de que, com esta proximidade, os consumidores só tendem a ganhar. Fa-
remos o que estiver ao nosso alcance para que esses dois setores caminhem 
juntos por bastante tempo.”



CAMINHO PARA 
REVOLUCIONAR 
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roger laughlin •  
cofundador e ceo da kavak no brasil

A FORMA DE COMPRAR OU VENDER um carro seminovo ou usado não havia 
mudado muito nos últimos 50 anos: um mercado cheio de inseguranças, nenhu-
ma garantia e vícios ocultos. A exemplo, mais de 60% das transações de carros 
usados ainda são feitas entre pessoas físicas. 

 Comprar um carro é uma das mais importantes transações que uma pessoa 
vai fazer em sua vida pessoal. Nosso negócio nasceu com o propósito de revolu-
cionar esse setor: prover segurança, transparência e qualidade; e mudar a forma 
como se pensa o varejo automotivo de seminovos e usados. Para mudar o jogo, 
criamos uma experiência pioneira que combina oferta adequada, recondiciona-
mento próprio, agilidade e alternativas financeiras - que facilitam a vida do cliente 
e permitem que mais pessoas tenham acesso a um bom veículo. 

 Temos um time de tecnologia dedicado desenvolvendo aplicações, como o 
nosso próprio algoritmo de precificação, onde buscamos a melhor oferta para 
compra e venda do veículo.  Complementamos essa oferta com uma jornada 
encantadora e um produto com qualidade e garantias inéditas de dois anos. 

 Unir varejo, tecnologia e serviços financeiros é um caminho inevitável para 
o futuro. 



E-COMMERCE:  
SEGURANÇA É ESSENCIALPO
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paulo frossard • 
vice-presidente de desenvolvimento 
de negócios da mastercard brasil

DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, o consumidor brasileiro 
que já tinha familiaridade com o e-commerce passou a comprar uma maior varie-
dade de produtos por esses canais, enquanto aqueles que não tinham hábito de 
comprar online realizaram suas primeiras compras na modalidade neste período. 
Lojistas consolidaram a infraestrutura e logística das operações digitais, passando 
a investir mais em suas lojas virtuais. 

O processo de transformação digital trouxe oportunidades a serem explo-
radas em diferentes escalas – mas, para que essas operações de e-commerce 
alcancem todo o potencial esperado, o risco cibernético deve ser prioridade.   
Sistemas de cibersegurança são cruciais para o gerenciamento e combate à 
fraude, além de um aprimoramento dos níveis de autenticação. Para transações 
digitais, por exemplo, o mercado oferece soluções como tokenização, biome-
tria e Inteligência Artificial, que são simples, seguras e focadas no consumidor 
- que já demonstrou dar preferência justamente aos estabelecimentos que pro-
tegem seus dados e suas informações.

Estes novos hábitos de consumo refletem um processo de mudança que im-
pactou todos os âmbitos de nossas vidas. Não podemos negar que em alguma 
medida esses novos hábitos iniciados durante a pandemia vieram para ficar – 
esta é a nossa nova realidade, e teremos que nos acostumar a ela.
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jeison schneider •  
sócio-fundador e  
ceo do meu crediário

JÁ É SABIDO QUE O CRÉDITO é um dos propulsores da economia. 
No Brasil, culturalmente, a dependência de recursos financeiros para 
amparar operações de venda, entrelaça ainda mais a necessidade um do 
outro. Tanto é verdade que temos produtos financeiros criados especial-
mente para consumidores do varejo e que vem ganhando escala com a 
fintechzação do varejo.

A corrida dos grandes players (por enquanto) em terem seu próprio 
banco digital demonstra, inclusive, a capacidade que o setor varejis-
ta tem em transformar as lojas em “agências bancárias”. Com isso, o 
consumidor se aproveita do bom relacionamento que possui com a loja 
para tomar crédito. Já do outro lado, o lojista aproveita essas informa-
ções para ter maior lucratividade na operação de crédito e para diluir os 
custos fixos da estrutura de suas lojas. Todo esse movimento é excelente 
para o sistema financeiro, pois é um novo canal de vendas para os ser-
viços financeiros e para a validação de tecnologias, como o PIX, lançado 
pelo Banco Central aqui no Brasil.



O PAPEL DA IA NA 
CONVERGÊNCIA DO VAREJO
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paulo manzato • 
vice-presidente regional  
de vendas da talkdesk

A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO ao cliente não é mais um diferencial, mas 
sim uma necessidade fundamental para manter a competitividade das empresas. 
Quando toda interação é importante, os varejistas cada vez mais precisam de 
tecnologias inovadoras e soluções disruptivas. Por isto, as empresas estão bus-
cando novas soluções em seus contact centers, e agora com foco na Inteligência 
Artificial (IA).

O avanço da IA tem um papel essencial nesta evolução: com algumas rotinas 
automatizadas, os agentes ficam livres por mais tempo para se concentrar em 
solicitações mais complexas e se envolver em oportunidades de vendas. Outra 
possibilidade para os agentes é o “human-in-the-loop”, conceito no qual eles 
podem se tornar instrutores especialistas em IA usando seu próprio produto e o 
conhecimento do cliente. Enfim, existem diversas aplicações com IA, e o melhor 
de tudo: a tecnologia está disponível hoje e pode ser usada para automatizar 
80% das interações.

Um gestor que imagina que os Contact Centers ainda oferecem funcionali-
dades limitadas certamente está renunciando a uma parte essencial de qualquer 
estratégia moderna de experiência do cliente (CX). Finalmente, os Contact Centers 
estão se consolidando como uma base que centraliza a jornada do cliente e é 
capaz de mapear as interações e proporcionar experiências personalizadas, emer-
gindo como um recurso estratégico para qualquer empresa. E isto não apenas para 
liderar a revolução CX, mas também se adaptar rapidamente ao que está por vir. 
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jorge iglesias • 
ceo da topaz, plataforma de negócios 
financeiros do grupo stefanini

A INTEGRAÇÃO ENTRE BANCOS E VAREJO acontece há alguns anos, porém ganha 
muito mais protagonismo nessa nova onda de transformação digital que vivenciamos 
e que se acelerou durante a pandemia. Antes, algumas instituições financeiras estavam 
dentro de grandes redes, mesmo sem conhecer a dinâmica do setor em detalhes, com 
o objetivo de oferecer um financiamento rotativo, por exemplo. Com o amadureci-
mento dessa relação, percebemos um mercado em que as varejistas criam seus pró-
prios bancos, eliminando a dependência das grandes instituições financeiras. 

Isso gera enorme vantagem competitiva e uma ampla discussão no mercado, uma 
vez que o grande varejista, que tem mais clientes que o banco tradicional, conhece muito 
sobre o comportamento de seus consumidores, necessidades e desejos. Neste cenário, 
o varejo aprendeu e entendeu como unir as jornadas financeira e de compras para fide-
lizar o cliente, transformando esse movimento em uma grande disrupção, onde o varejo 
entra não mais como um integrador, mas como um novo ator dessa transformação. 

Com as novas tecnologias, o varejo de hoje tem as ferramentas necessárias para 
atuar como uma instituição financeira, oferecendo soluções personalizadas para aten-
der ao desejo dos clientes e estimular o consumo, seja de uma TV, de um carro, produ-
to financeiro, empréstimo, cartão ou seguro. Os próprios bancos já entenderam essa 
condição. Alguns deles estão trazendo o marketplace para dentro de seu modelo, 
inserindo a jornada de varejo na instituição. E o varejo, por sua vez, também levando 
a jornada financeira para o seu ecossistema. Essa é a grande competição traçada no 
mercado, onde o vencedor, com certeza, será o consumidor. 
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rafael littier • 
diretor executivo da visa do brasil

TEMOS VISTO CADA VEZ MAIS varejistas investindo em serviços financei-
ros para expandir os negócios. Isso representa uma ampliação valiosa para 
reter e estreitar o relacionamento com o cliente, além de ser um ensejo para a 
aquisição de novos e gerar ganho de eficiência nas operações de crédito. Nes-
se sentido, a Visa trabalha junto aos clientes e parceiros para cocriar soluções 
de pagamento alinhadas com o mercado para simplificar a vida das pessoas 
oferecendo-lhes maneiras mais seguras, convenientes e rápidas de pagar por 
diferentes meios digitais. Para se ter uma ideia, o número de empresas que 
emitem cartões cobranded Visa cresceu 21% em 2020 se comparado a 2019. 
Além disso, por meio do programa Fast Track, agilizamos a entrada de em-
presas interessadas em lançar soluções de pagamento e digitalizar serviços fi-
nanceiros, conectando-as com parceiros, apoiando na emissão de credenciais 
de forma mais ágil e oferecendo mais tecnologias.
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MODALIDADE

PREMIAÇÃO

PREMIAÇÃO

WEBINARS

EVENTOS PRESENCIAIS

MARKETING ESTRATÉGICO 
E GERAÇÃO DE LEADS

BRAND CONTENT

PESQUISA

PUBLICAÇÃO

INFORMATIVOS

NEWSLETTER

INSIGHT CB

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO

OPEN FINANCE AWARDS

PRÊMIO RELATÓRIO BANCÁRIO 
BANKING TRANSFORMATION 

Super endividamento, IA, Blockchain, Bancos e  
Varejo,  Customer Experience, Apresentação de Cases e outros...

Seminários  ou encontros temáticos com  
1 dia de duração e limite de 120 pessoas.

Campanhas - Geração de Demanda e  
Posicionamento de Marca e Portfólio

Conteúdos temáticos para o  posicionando da empresa ou solução  
com entrevistas, matérias, artigos, dados gerais e etc...

Sob demanda

ANUÁRIO BRASILEIRO DE BANCOS 2022

O melhor conteúdo para atualizar o mercado sobre  
Inovação em produtos e Serviços Financeiros

Registro das principais iniciativas, projetos e tendências do setor financeiro.

Dados e informações  produzidos com exclusividade  pela Cantarino 
Brasileiro sobre diferentes temas

SENIOR SAVINGS

DESCRIÇÃO

• Inscrições  de Cases –  Startups 
• Premiação – Junho 2022
• Webinars para apresentação de cases
• Cerimônia de Premiação Presencial

• Inscrições de Cases –  Bancos e Empresas do Ecossistema Financeiro
• Premiação – Dezembro 2022
• Webinars para apresentação de cases
• Cerimônia de Premiação Presencial 

• 1h de duração
• Network qualificado
• Exposição de logomarca pré e pós evento
• Acesso a base de dados
• 9h30 – 11h00 – Apresentações, Q&A

• Network qualificado
• Exposição de logomarca pré e pós evento
• Acesso a base de dados
• Apresentaçao ou participação em painel

• Segmentada – Por Empresa e área
• Campanha através das redes sociais e mailing da Cantarino Brasileiro
• Relatórios

• Distribuição nos canais da Cantarino Brasileiro e nas redes sociais

• Teste de usabilidade, Quantitativas, painéis na internet

• Dados do setor financeiro
• Digital
• Interativo

• Edições mensais
• 10.000 pessoas engajadas
• Landing Page para ter acesso a publicação
• De 20 a 30 páginas com matérias, artigos, pontos de vista e entrevistas

• Base de 11.000 leitores engajados

• Edições Quinzenais
• Base de 11.000 leitores engajados
• Até 10 notas por edição 
• Inclui Ponto de Vista Executivo

• Jogo de tabuleiro para idosos
• Abordagem: Segurança, Realização de sonhos, Planejamento Financeiro
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