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99PAY

Fundada em 2012, a 99 é uma iniciativa de Ariel Lambrecht, Renato
Freitas e Paulo Veras. Seis anos depois, a startup foi adquirida pela
DiDi, plataforma de transporte por celular que atinge mais de 60%
da população mundial e cobre mais de mil cidades com um serviço de
mobilidade. Conecta 18 milhões de passageiros a 600 mil motoristas.

Carteira digital 99Pay; Conta99 e
Cartão99

Conta99 e Cartão99 - exclusivos para motoristas

não informou

Atua por meio de parceiros autorizados pelo Banco Central
para cada uma de suas soluções

https://99app.com/99pay/

ALIEXPRESS

Lançado em 2010, o AliExpress (www.aliexpress.com) é um marketplace global que dá aos consumidores em todo o mundo a possibilidade de comprar diretamente de fabricantes e distribuidores. A
empresa, que faz parte do grupo chinês Alibaba, pretende se tornar uma plataforma para que comerciantes de todas as partes do
mundo possam vender local e globalmente. O AliExpress opera em
vários idiomas, entre eles português, inglês, russo, espanhol, italiano
e francês.

AliPay, carteira digital

AMBEV

A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria
Brahma e Companhia Antarctica, ambas já eram cervejarias na década
de 1880. Hoje, são mais de 100 rótulos. A Ambev faz parte da Anheuser-Busch Inbev, conhecida como AB Inbev, que nasceu da união entre
o espírito pioneiro da Ambev, com a qualidade belga da Interbrew e a
tradição da Anheuser-Busch. Com mais de duzentas marcas de bebidas,
como Budweiser®, Stella Artois®, Beck’s®, Leffe®, Hoegaarden®, Bud
Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Michelob Ultra®,
Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®,
Hasseröder® e Jupiler®.

Conta digital, cartão de débito,
maquininha
(POS)
e
crédito.
Os clientes Donus também têm
descontos em pagamentos de boletos, dentro de certos critérios, e uma
série de funcionalidades sem custo,
bastando baixar o aplicativo.

Pequenos e médios negócios, incluindo bares,
restaurantes, pequenos
mercados e varejistas de
vários segmentos

ANGELONI

O Angeloni foi fundado em maio de 1958, pelos irmãos Antenor e
Arnaldo, a partir de uma pequena fiambreria em Criciúma, no sul de
Santa Catarina, de onde começou a expansão para as maiores cidades do Estado. Durante as mais de cinco décadas seguintes, a rede
se dedicou a desbravar novos mercados. Em 2002, ampliou ainda
mais suas fronteiras ao inaugurar sua primeira unidade fora de Santa
Catarina, localizada em Curitiba, no Paraná, representando o marco
inicial de uma nova trajetória. O Centro de Distribuição do Angeloni
garante eficiência logística e abastece as 27 lojas dos supermercados
e as 24 farmácias Angeloni.

Cartões de crédito Visa Bradescard,
Mastercard Bradescard e Angeloni
Bradescard

Clientes da rede de lojas

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021

https://www.soudonus.com.br/

80 mil contas digitais
abertas

Para viabilizar os serviços, a Donus atua como instituição de
pagamento e tem parcerias com
bancos e prestadores de serviços
da área financeira. A Donus é
uma fintech da Z-Tech, hub de
Tecnologia da Ambev.

https://www.angeloni.com.br/
clubeangeloni/index
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https://www.amedigital.com/
https://www.amedigital.com/

Rebel, EasyCrédito, SuperSim,
Nexoos, BizCapital e Pontte.

tuições parceiras.

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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http://www.barbosasupermercados.
http://www.barbosasupermercados.
com.br/barbosacard/
com.br/barbosacard/
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BR
DISTRIBUIDORA
(AGORA,
VIBRA ENERGIA)

A Vibra Energia é líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, uma das maiores empresas de energia do
país e caminha para a transição energética. A companhia foi totalmente privatizada e não tem mais a Petrobras como sócia. Em fevereiro de
2021, a empresa e a Lojas Americanas anunciam join venture para a
integração das lojas de conveniência BR Mania e Local. No mercado
de energia, a Vibra atua por meio da comercializadora Targus, da qual
possui 70%. A empresa conta com um mais de 18 mil grandes clientes corporativos, em segmentos como aviação, transporte, comércio,
indústrias eletrointensivas, produtos químicos, supply house e agronegócio. Em lubrificantes, é líder de mercado com a linha top of mind
Lubrax. Com a marca BR Aviation, a companhia abastece aeronaves em
mais de 90 aeroportos brasileiros. No mercado automotivo, a Vibra é
licenciada da marca Petrobras, formando uma rede com 8,3 mil postos
de combustíveis, em todo o País. As franquias da Vibra Energia para
o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros de
lubrificação automotiva Lubrax+.

Cartão de crédito internacional BR
Mania e meios de pagamentos pelo
Sem Parar. Lançou, em agosto de
2021, saque em dinheiro em 20 lojas
BR Mania

Clientes

CARREFOUR

Pioneira com o formato de hipermercado no Brasil desde 1975, a
rede Carrefour atua no varejo alimentar e tem 485 pontos de vendas
presentes em 13 estados e Distrito Federal. Os formatos de suas lojas
são Carrefour (hipermercado), Carrefour Bairro e Carrefour Market
(supermercado), Carrefour Express (varejo de proximidade), Drogaria
Carrefour, Posto de Combustível Carrefour, além do Carrefour.com
(e-commerce).

O Banco Carrefour, único banco próprio de um varejista no país, é uma
verdadeira fintail. O banco é hoje um
dos maiores emissores de cartão de
crédito em território nacional, sendo
responsável pelo Cartão Carrefour
e Cartão Atacadão. Além deles, a
instituição conta com um portfólio
variado de produtos financeiros, que
envolve empréstimos, seguros, criação e implementação de promoções,
soluções de pagamento e crédito diferenciado.

Clientes de todo o ecossistema do Grupo e disponibiliza soluções para consumidores que buscam
inclusão financeira por
meio do crédito, com benefícios exclusivos dentro
do ecossistema Carrefour
e Atacadão

Cartões C&A bradescard utilizado
nas lojas físicas e online e também
fora da rede. Transações via Pix

Clientes das mais de 300
lojas

C&A

C&A é especialista em produtos do varejo de moda e serviços financeiros.
Foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas
iniciais deram origem ao nome da marca. A empresa soma mais de 1,8
mil unidades em 24 países da Europa, América Latina e Ásia e estamos
entre as maiores redes de varejo do mundo. No Brasil, tudo começou em
1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em
São Paulo. Hoje tem mais de 280 lojas em 125 cidades e mais de 15 mil
profissionais empregados.

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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Não divulga

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

https://www.linkedin.com/
company/banco-c arrefour/?viewAsMember=true

O setor financeiro atua junto ao
Banco BradesCard e, por meio
dele, a empresa oferece aos
consumidores uma série de produtos e serviços, como emissão
e administração do Cartão C&A,
empréstimo pessoal e seguros.
Transações via Pix processadas
pelo Mercado Pago

https://www.cea.com.br/servicos/
cartao-cea?

https://www.carrefoursolucoes.
com.br/
https://www.cartaoatacadao.
com.br/”
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CACAU SHOW

Cacau Show é uma empresa alimentícia brasileira,
localizada em Itapevi, no estado de São Paulo. É
uma marca de chocolates nacional, fundada em
1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos dezessete
anos, no bairro da Casa Verde, zona norte de São
Paulo, com a ajuda de uma funcionária e quinhentos dólares.

Cacau Pay um banco digital para seus vendedores porta a porta é o primeiro passo
da Cacau Show para criar uma plataforma
financeira digital própria. Pelo app do Cacau Pay, os revendedores da marca podem
abrir uma conta digital, com recursos como
pagamento de boletos e contas, TED, recarga de celular, boletos de recarga da conta e
cartão Pré-Pago.

COOP

Com 66 anos de história, a primeira unidade da
Coop foi aberta aos cooperados, funcionários do
Grupo Rhodia de Santo André. Atualmente o grupo conta com 31 unidades de supermercados com
drogarias distribuídas por toda SP, 29 Drogarias de
rua e mais 17 drogarias anexadas em outros supermercados e três postos de combustível. A Coop é a
maior Cooperativa de Consumo da América Latina
e a Coop Supermercados é a 18ª rede no ranking
nacional de supermercados da ABRAS (Associação
Brasileira de Supermercados)

Cartão Coop Fácil Bradescard e cartão gás
de cozinha preço do gás congelado sem reajustes em até meses

DOTZ

Empresa de tecnologia que reúne em seu modelo
de negócio tecnologia, dados, fidelização, marketplace e techfin. Com presença consolidada no
segmento de loyalty, a empresa foi pioneira no
mercado de fidelidade por coalizão no Brasil com o
programa Dotz, que possui mais de 48 milhões de
clientes cadastrados em todo o país.

Pagamento com Dotz em seu marketplace.
Em 2020, a Dotz lançou sua Conta Digita,
que permite a conversão de Dotz em reais
(com apenas um clique), além da realização
de 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. A empresa já trabalhava com a
oferta de soluções financeiras por meio de
parcerias em cartões de crédito co-branded
– com Banco do Brasil e Banco Votorantim
– com uma proposta de valor diferenciada
para sua base de clientes. 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. O foco da Dotz é atuar como empresa
de tecnologia de dados e correspondente
bancário de bancos (Corban) e instituições
financeiras parceiras.

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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Cartão emitido pela Bradescard

https://play.google.
com/store/apps/details?id=br.com.cacaupay.
app&hl=pt_BR&gl=US

https://www.portalcoop.
com.br/cartoes-coop-facil/
https://www.portalcoop.
com.br/coop-facilita/

O foco principal da empresa é gerar cross-sell
a partir da sua base de
clientes ativos do Loyalty.

Mais de 48 milhões (jun/21) de contas
originadas, majoritariamente, na frente
de Loyalty. A plataforma de pagamentos
(Conta Digital Dotz) foi lançada em 2020
e já conta com 640 mil cadastros – e o
app já teve 1,5 milhão de downloads. Nas
parcerias para emissão de cartões de crédito co-branded (Banco do Brasil e Banco
Votorantim) a empresa conta com uma
base 184 mil clientes ativos, ou seja, que
transacionaram com o cartão nos últimos
12 meses. Esse número representa um
crescimento de 76% em relação ao mesmo período de 2020. Esta base de clientes transacionou, nos últimos 12 meses,
um TPV (Volume Total de Pagamentos) de
R$ 1,1 bilhão, aumento de 49% no comparativo com o 2T21.

A Dotz possui atualmente uma IP (Instituição de Pagamento), as transações de
pagamento, compras e transferências são
realizadas nesta estrutura. Para oferta de
soluções financeiras, a empresa estabelece parcerias com instituições do setor,
e elas são as responsáveis pelo produto
financeiro propriamente. O papel da empresa é agregar soluções que permitam
ampliar a base de clientes que contratam os produtos. Isso é feito por meio da
captação de distribuição customizada de
produtos financeiros na base Dotz, com
baixo custo de aquisição – geração de Leads de crédito; bem como a utilização do
Score de Crédito Dotz, construído a partir de dados coletados na plataforma de
Loyalty, além da formulação de produtos
customizados pelo perfil dos consumidores e oferta no momento adequado.

https://www.dotz.com.br/
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GPA

O GPA é uma empresa do francês Grupo Casino, presente em todas as
regiões do Brasil, além de concentrarmos operações na Colômbia, no
Uruguai e na Argentina com o Grupo Éxito. Com um modelo de negócios multiformato e multicanal, reúne algumas das redes e marcas mais
conhecidas e valiosas do varejo, como Compre Bem, Extra, Pão de Açúcar,
além das marcas exclusivas Qualitá, Taeq, Club des Sommeliers, Finlandek, entre outras. Com mais de 800 lojas físicas e líderes do e-commerce
alimentar no Brasil

Itaucard; cartão de crédito
Extra - Itaucard e cartão de
crédito Compre Bem - Itaucard.
Multibenefícios, área do GPA
que oferece multi soluções em
cartões de benefícios e premiações para empresas dos mais
variados portes. Esses cartões
podem ser usados nas lojas do
grupo

Cartões de crédito para
clientes das redes e cartões de benefícios para
empresas em geral

Já são mais de 1,5 milhão de cartões emitidos
pela Multibenefícios para
adiantamento
salarial,
incentivo,
alimentação,
compras corporativas e
combustível

GRUPO
BIG BRASIL

Comprado pelo Carrefour

Antecipa Big: antecipação de recebíveis aos fornecedores, com
plataforma eletrônica totalmente digital

Fornecedores do grupo

GRUPO IMEC

O Imec é uma Rede de Supermercados genuinamente gaúcha com 17 lojas
em quatro regiões do Rio Grande do Sul: Vale do Taquari, Rio Pardo, Caí,
Serra Gaúcha. Com um mix que conta com mais de 10 mil produtos, a rede
oferece produtos de alta qualidade e, em 2020, completa 65 anos.

Cartão co-branded da DMCard

GRUPO PEREIRA

Grupo Pereira atua no varejo e no atacado com as bandeiras Comper, Fort
Atacadista e Bate Forte. São mais de 15.000 funcionários e 780 representantes comerciais autônomos nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Atualmente, a companhia
tem 85 unidades de negócios, sendo 28 lojas do Comper (rede de supermercados), 44 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), seis filiais do Bate Forte
(atacadista de distribuição) e sete lojas de varejo farmacêutico - SempreFort.
O GP também é proprietário do braço de serviços financeiros, Vuon, lançado
em 2019, que inclui o private label VuonCard

Vuon Card é um cartão de crédito, sem anuidade, para ser usado no supermercado Comper e
no Fort Atacadista.

Clientes do grupo

IFOOD MOVILEPAY

"O iFood é uma FoodTech brasileira que aproxima clientes, restaurantes e entregadores. E para proporcionar uma experiência incrível a cada um deles, nossa
entrega vai muito além do delivery. Sua história começou, em 2011, com a
Disk Cook. Um guia (impresso!) de cardápios, com uma central telefônica que
recebia os pedidos. A ideia do iFood surgiu aí, para melhorar essa experiência.
No ano seguinte, lançou seu aplicativo e o site. E logo chamou a atenção de
investidores importantes, como o Grupo Movile - nosso parceiro até hoje. As
fusões com outras empresas fizeram o iFood crescer rapidamente. Em 2015,
alcançamos o nosso primeiro milhão de pedidos. No ano seguinte, quase triplicamos esse número, impulsionados pela fusão com a Spoon Rocket."

Conta Digital iFood; Crédito
iFood e Dinheiro Rápido: serviço
de crédito curto sob demanda.

Restaurantes

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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LINK
https://www.multibeneficiosgpa.
com.br/
https://www.extra.com.br/cartaoextra/cartao.aspx
https://www.paodeacucar.com/
cartoes
https://cartoes.itau.com.br/
cartoes/212/?tracker=cartao&utm_
source=comprebem&utm_medium=parceria&utm_campaign=site&cpg_s=xtr_wbs

Por meio da empresa Integral
Trust.

https://www.grupobigbrasil.com.
br/fornecedores/adiantamento-recebiveis

Por meio da administradora de
cartões private label e co-branded DMCard

https://www.superimec.com.br/
formas-de-pagamento/

cartão de crédito com 360
mil cartões emitidos , em
março de 2021

Por meio da emissora CIB – Consultoria, Administração e Participações S.A.

https://www.vuon.com.br/

mais de 270 mil restaurantes cadastrados no iFood

Parceria com a Zoop, fintech do
Grupo Movile, e outras fintechs
de crédito

https://movilepay.ifood.com.br/
movilepay/conta-digital
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VAREJISTA
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SERVIÇOS
OFERECIDOS

PÚBLICO

IPIRANGA

Empresa brasileira, pertencente ao Grupo Ultra, e uma das maiores empresas brasileiras de distribuição de combustíveis e varejo. Há mais de 80 anos
nesse segmento, a Ipiranga é uma plataforma de negócios de mobilidade
e conveniência, com sede no Rio de Janeiro e possui escritórios e bases
de distribuição por todo o país. Comercializa combustíveis para mais de 7
mil postos no Brasil e tem mais de 6 mil grandes clientes, que usam seus
produtos para atividades da indústria e de transporte coletivo e de carga.
e tem marcas de franquias próprias dos segmentos de conveniência e troca de óleo e pequenos reparos, a AmPm e o Jet Oil, além do programa
de fidelidade do Brasil, o Km de Vantagens, com mais de 32 milhões de
participantes.

Abastece-Aí - carteira digital
para fazer transferências e pagamentos, com cashback nos
parceiros do Km de Vantagens.
Conta Abastece-Aí: Conta de
pagamento pré-paga, por meio
da qual o usuário faz saques e
aportes de recursos financeiros
para realizar transações por
meio das soluções de pagamento e usufruir dos benefícios
oferecidos pelo abastece-aí junto aos parceiros, no âmbito do
Arranjo de pagamento Abastece-Aí. Cartão Ipiranga Itaucard,
internacional mais cashback de
até 8,5% em abastecimentos. E
ConectCar

KABUM

KaBuM! é um comércio eletrônico brasileiro de tecnologia, especializado em
hardware, linha gamer, eletrônicos, smart home e smartphones, fundado em
maio de 2003, na cidade de Limeira-SP, pelos irmãos Leandro e Thiago Ramos.
Os Centros de Distribuição do KaBuM! estão localizados no interior de São
Paulo, no Espírito Santo e em Santa Catarina, com sedes administrativas no
Brasil e nos Estados Unidos. São mais de 8 milhões de pessoas atendidas e
entregas realizadas em todas as regiões do país, totalizando mais de 5 mil
cidades. O Kabum! foi comprado pelo Magalu em julho de 2021.

LEROY MERLIN

MAKRO

VIABILIZAÇÃO
DA OFERTA

LINK

clientes dos postos

ConectCar é uma empresa de
meios de pagamento eletrônico
que atua na abertura de cancelas de pedágios e estacionamentos. “Instituidora dos Arranjos
de Pagamento”: significa a
Abastece-Aí IP, que em conjunto
com o E-Aí Clube, são responsáveis pelos Arranjos de Pagamento Abastece-Aí e pelo uso da
marca associada a tais arranjos.

https://www.abasteceai.com.br/assets/documents/termos_de_uso.pdf
https://www.abasteceai.com.br/

Cartão Kabum! e cartão digital
para o universo gamer e hi-tech,
que oferece crédito e benefícios
exclusivos, como o parcelamento em até 24 vezes nas compras
no KaBuM!.

Clientes do e-commerce

Os cartões foram desenvolvidos
em parceria com o Banco do
Brasil e com a Visa

https://www.kabum.com.br/hotsite/
cartao/

Leroy Merlin é uma rede de lojas de materiais de construção, acabamento, decoração, jardinagem e bricolagem, fundada na França em 1923 por
Adolphe Leroy e Rose Merlin. Além da França, a rede também atua em
outros 11 países: Espanha, Portugal, Polônia, Itália, Brasil, Rússia, China,
Grécia, Romênia, Ucrânia, Chipre. No Brasil, tem 42 lojas em 11 estados
brasileiros e no Distrito Federal.

Cartão de crédito Celebre

Clientes da rede de lojas

Parceria com o banco Cetelem

https://www.leroymerlin.com.br/
institucional/cartao-celebre

No Brasil desde 1972, o Makro é uma empresa do grupo holandês SHV
(Steenkolen Handels Vereeniging) e opera em 4 países da América do
Sul: Argentina, Brasil, Colômbia e Venezuela, atualmente com mais de
130 lojas.

Cartão de crédito Makro

Cliente da rede de lojas

Bradesco Cartões e Bradescard

https://www.makro.com.br/
cartaomakro

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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MAGALU

O Magazine Luiza ou Magalu é uma plataforma digital de varejo brasileira O Magalu oferece o Cartão Luiza,
Todos os clientes do
O Magazine Luiza ou Magalu é uma plataforma digital de varejo brasileira O Magalu oferece o Cartão Luiza, Todos os clientes do Mamulticanal. Fundada em 1957 na cidade de Franca pelo casal Pelegrino
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MARTINS TRIBANCO

MARTINS TRIBANCO

A EMPRESA

A Marisa Lojas (AMAR3) informou, em maio de 2021, que obteve aprovação
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O Martins foi fundado em dezembro de 1953 e se tornou referência na
Triconta Martins para pessoa física e
versificação e crescimento da atuação em todas as regiões do país, assumiu de um banco múltiplo, como crédito e
distribuição e no apoio ao desenvolvimento do varejo brasileiro. Com
jurídica, com os serviços financeiros
o papel de integrador da cadeia de consumo, com a estratégia do de se investimentos; Cartão Super Empresaa diversificação e crescimento da atuação em todas as regiões do país,
de um banco múltiplo, como crédito
organizar em um sistema – o Sistema Martins (SIM) – que atende às neces- rial, Tricard, Tribanco Seguros.
assumiu
o papel de integrador da cadeia de consumo, com a estratégia do e investimentos; Cartão Super Empresidades dos pequenos empreendedores. O SIM tem as soluções: rede de
devarejo,
se organizar
em um
sistemafinanceiras,
– o Sistema
Martinsde(SIM)
– que atende
sarial, Tricard, Tribanco Seguros.
e-commerce,
soluções
proteção
patrimônio
e ativosàs
necessidades
dos corporativa
pequenos empreendedores. O SIM tem as soluções: rede
e a universidade
de varejo, e-commerce, soluções financeiras, proteção de patrimônio e
ativos e a universidade corporativa

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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https://www.martinsatacado.
Por meio do braço financeiro
com.br/
do Sistema martins, o Tribanco,
https://www.martinsatacado
Por meio do braço financeiro
https://useunica.com.br/
criado em 1990, para entregar
com.br/
do Sistema martins, o Tribanco,
https://www.tribanco.com.br/
soluções financeiras aos clientes
https://useunica.com.br/
criado em 1990, para entregar
e parceiros do Sistema Martins..
https://www.tribanco.com.b
soluções financeiras aos clientes
Fazem parte da instituição as
parceiros
do Sistema
empresase Tricard,
Tribanco
Segu- Martins..
Fazem parte
instituição
as
ros e a companhia
deda
meios
de
empresas
pagamento,
Única.Tricard, Tribanco Se-

guros e a companhia de meios
de pagamento, Única.
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MATEUS
SUPERMERCADOS

Varejo supermercadista, atacarejo, atacado, eletrodomésticos, móveis,
panificação, central de fatiamento e porcionamento. 54 lojas nos
estados do Maranhão, Pará e Piauí. Atendimento na Bahia, Ceará e
Tocantins, com a operação de entrega do Armazém Mateus.

Cartões MateusCard (Bradescard) e o Crednosso (sistema de pagamentos e benefícios
corporativos)

MERCADO
LIVRE

O Mercado Pago é a solução de pagamento para pessoas ou empresas que vendem seus produtos on-line (por meio da plataforma
do Mercado Livre, na sua própria loja virtual, nas redes sociais ou
por e-mail) ou em lojas físicas, com atendimento na rua, usando
ferramentas como a maquininha Point e o código QR.

Soluções de pagamento do Mercado Pago; conta digital Mercado Pago (PF e PJ); cartão Mercado Pago; investimentos; empréstimos; Mercado
Crédito, plataforma de crédito do Mercado
Pago; POS para lojas físicas

Usuários do Mercado Livre
PF e PJ

MUFFATO

O Grupo Muffato é o número um do Paraná no segmento de
supermercados e o sexto maior do país. Com 73 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), cinco Centros
de Distribuição e nove postos de combustíveis, o grupo tem 47
anos de história, 17 mil colaboradores diretos e também gera 10
mil empregos indiretos. A rede atua em 27 cidades do Paraná e
interior de São Paulo.

Conta digital MuPay, cartão de crédito Crediffato, que tem operação totalmente virtual. Parte
do projeto “Muffato Payment”, baseado no
conceito de ecossistema financeiro. O Grupo
Muffato conta com a sua própria plataforma
de serviços financeiros digitais. Em muitas unidades, o cliente já utiliza o sistema de compras
“Shop-and-Go”, exclusividade da bandeira Super Muffato.

Clientes das lojas Super
Muffato e Max Atacadista

NATURA

A Natura é uma multinacional brasileira de higiene e cosmética
e faz parte de Natura &Co, resultado da combinação entre as
marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop.

Conta bancária digital, natura pay, carteira digital que permite fazer e receber pagamentoa e
transferências, consultar saldo, extrato e gerenciar a conta digital etc. Com cartão de débito

Consultoras e
revendedoras

O BOTICÁRIO

O Grupo Boticário é uma empresa brasileira multicanal e multimarcas presente em 15 países. É dona de marcas O Boticário,
Eudora, Quem Disse, Berenice?; BeautyBox, Multi B, Vult, Beleza
na Web e O.u.i. São mais de 13 mil colaboradores diretos, além
de outras 40 mil pessoas que trabalham na rede de franquia, considerada hoje a maior franquia de beleza do mundo, com mais de
4 mil pontos de venda em 1.780 cidades brasileiras.

Adquirência e operação de meios de pagamento
(Mooz Cartões); antecipação de recebíveis (Mooz
Antecipa); alavancagem de crédito na venda direta
(Mooz Boleto); marketplace de negociação de títulos (Programa Facilita); serviços de cobrança e recuperação (Mooz Cobrança); solução de conta digital, pix, links e pagamento móvel (Minha Revenda
Digital); linha de crédito para franqueados (Capta
Fácil); intermediação de linhas de financiamento
para a rede Grupo Boticário e gestão de cartões
presente das marcas Grupo Boticário

Atende toda a cadeia do
Grupo Boticário, começando pelas soluções de pagamentos nas lojas da rede
de franqueados, passando
pela venda direta, com soluções para franqueados,
representantes e revendedores, atendendo inclusive
fornecedores com serviços
de crédito

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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Mateuscard - emissor Bradescard e Crednosso, Sicoob

https://www.crednosso.com.br/index.php
https://www.grupomateus.com.br/
https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredinosso

O mercado Pago é autorizado
pelo BC como Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento

https://conteudo.mercadopago.com.br/6-solucoes-disponiveis-na-conta-mercado-pago-para-seu-negocio https://www.mercadopago.
com.br/

Por meio da parceria da Crediffato Administradora de Instrumentos de Pagamento e de
Moedas Eletrônicas LTDA. com
o Banco Votorantim ecom a a
DOCK SOLUÇÕES EM MEIOS
DE PAGAMENTO S.A., que atua
como instituição de pagamento
integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB)

https://www.supermuffato.com.br/mupay
https://www.supermuffato.com.br/crediffato

2 milhões de consultoras
na América Latina

Constituição de subsidiária da
Companhia, sob a forma de sociedade por ações, denominada Natura &Co Pay Holding Financeira
S.A, com sede na Cidade de São
Paulo, com a finalidade exclusiva
de participação em outra sociedades e instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do
Brasil, que passará a atuar como a
holding financeira do grupo.

https://www.naturabrasil.fr/pt-pt/acerca-da-natura-brasil/natura-e-co

Atende 94% da sua rede de
franquias, o que representa
uma presença em mais de
4,5 mil pontos de venda. Os
serviços para venda direta
profissionalizam a atuação
de aproximadamente 100
mil representantes e revendedoras

Modelo baseado na utilização
de plataforma de banking terceira, enquanto a Mooz, fintech do
grupo, investe na construção de
produtos para acelerar a escalada de negócios no varejo

www.somosmooz.com.br
www.minharevendadigital.com.br

52 milhões de clientes,
segundo vários sites de
notícias
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OLX

OLX é uma empresa global de comércio eletrônico, sediada em Amsterdam,
Países Baixos. Presente em 45 países, publicando anúncios classificados na
Internet. Foi fundada em março de 2006 pelos empresários Fabrice Grinda e
Alejandro Oxenford.

OLX Pay é a solução digital de pagamentos da OLX, que
pode ser utilizada para compra ou venda de bens de
consumo de até R$ 5 mil; cartão de crédito; carteira digital OLX; depósito, guardar dinheiro, saques, Compra
Segura OLX

Todos os
usuários da
plataforma

A OLX Pay é a solução fintech da OLX Brasil, uma instituição
financeira de pagamentos, subordinada às regulamentações do
BACEN e operada sob rígidos padrões de qualidade e segurança
definidos pela companhia. Por meio dela, a operação de Marketplace da OLX é viabilizada.

https://olxpay.olx.com.br/

PERNAMBUCANAS

Há 113 anos, a Pernambucanas é referência no varejo nacional. Conta com
um time de estilistas que identifica as principais tendências mundiais da moda
e oferece uma ampla variedade de produtos em moda, beleza, lar, eletroportáteis, telefonia e informática. Está presente em cerca de 300 cidades, em
dez estados e no Distrito Federal, com mais de 420 lojas e cerca de 14 mil
colaboradores. Além do varejo, a companhia tem a sua fintech, a Pefisa, braço
financeiro do grupo, responsável pelo desenvolvimento e gestão de diversos
produtos.

Conta digital, empréstimo pessoal, seguros, serviços de
crédito e educação financeira. Saques, depósitos e transferências entre contas, compras em lojas físicas/virtuais
no Brasil e no exterior, realizar recarga de celulares, enviar e receber TED, gerar boletos e pagar contas. Outra
vantagem é a possibilidade de realizar saques em caixas
24 horas ou em qualquer uma das lojas da Pernambucanas. A Pernambucanas oferece plataforma digital de
relacionamento em varejo e produtos financeiros, com
aplicativos, compra online, tablet (concessão de crédito
100% digital em 7 minutos), emissão instantânea de
cartão com chip e atendimento digital

Cliente da
rede de lojas

A Pefisa, fintech e braço financeiro do grupo, é responsável
pelo desenvolvimento e gestão dos produtos como a Conta
Digital Pernambucanas, PIX, Carteira Digital, cartões, empréstimo pessoal e seguros. A Pefisa é autorizada pelo BC comoSociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

https://www.pernambucanas.com.
br/servicos-financeiros
https://www.pernambucanas.com.
br/conta-digital

LOJAS
QUERO-QUERO
(REDE MATERIAL
CONSTRUÇÃO)

A Lojas Quero-Quero nasceu em 1967, na cidade de Santo Cristo, interior do RS,
como uma pequena empresa de comércio e representações. Oferece solução
integrada aos consumidores, com portfólio de produtos de materiais de construção, eletrodomésticos e móveis. Além do segmento varejista, a Lojas Quero-Quero administra os cartões de crédito VerdeCard e, com diversificada carteira
de serviços financeiros, que incrementam e trazem a solução completa dentro
do varejo para seus clientes. Em 2020, anunciamos nossa abertura de capital
(IPO) na bolsa de valores brasileira. Em plena expansão pelo país, contamos atualmente com lojas distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná, com mais de 7 mil colaboradores, além de dois centros de distribuição,
localizados em Sapiranga (RS) e Santo Cristo (RS).

Cartão de crédito Verdecard, que pode ser usado em
mais de 1,5 mil estabelecimentos da regiçao Sul do
Brasil e nas 400 lojas da rede; Quero-quero app e empréstimo pessoal

Atua por meio da empresa do grupo, a Verde Administradora
de Cartões de Crédito, que o BC autorizou, em 8 de junho de
2020 como instituidor de arranjo de pagamento, e em 19 de
março de 2021 como instituição de pagamento em funcionamento. e por meio da Corretora Sentinela dos Pampas.

https://www.queroquero.com.br/
verdecard
http://www.verdecard.com.br/

RAÍZEN

A Raízen é uma empresa integrada de energia de origem brasileira com presença nos setores de produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e geração de energia. Seu nome é formado pela união das palavras “raiz“
e “energia”.

App de pagamentos, por aproximação, da marca Shell,
nas modalisdades pré e pós-pagas, com recursos para
gestão de frotas e descontos

Raízen Combsveis S/A não é uma instituição financeira e não
opera como instituição de pagamento autorizada pelo BC. As
modalidades de pagamento do Shell Box Empresas integram
um arranjo de pagamento de propósito limitado, não integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro, instituído pela Raízen,
nos termos da Lei no 12.865 de 09/10/2013 e da Circular no
3.682 de 04 de novembro de 2013, conforme alterada, editada
pelo BC. Os serviços de pagamento, incluindo emissão de conta de pagamento pré-paga, serão oferecidos por instituição de
pagamento parceria da Raízen. E as de pagamento pós-paga,
a Raízen poderá, a seu exclusivo critério, conceder o limite de
crédito também por uma entidade do seu grupo econômico e/
ou por meio de instituição financeira parceira, respeitando os
limites legais e regulatórios aplicáveis à concessão de crédito.

https://www.shell.com.br/motoristas/shellboxempresas.html
https://www.raizen.com.br/

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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RAPPI

Fundado em 2015, o Rappi é um SuperApp da América Latina e está
presente em mais de 100 cidades brasileiras e permite aos consumidores solicitar praticamente qualquer bem ou serviço. Por meio do
aplicativo é possível acessar diferentes categorias, incluindo restaurantes, supermercados, bebidas, farmácias, e-commerce, viagens e serviços financeiros, entre outros. Além do Brasil, o Rappi está presente
na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e
Uruguai.

Rappibank - carteira digital PJ Capital de giro e antecipação de
recebíveis; PF - Cartão de crédito

PJ - Parceiros que utilizam a a plataforma do Rappi para vender; PF
- Usuários finais (clientes) Rappi

Não divulga

Somos uma instituição de pagamentos ainda não regulada. O
funding da operação é feito por
meio de FDICs

https://https://bank.rappi.com.br/

RENNER

A Lojas Renner S.A. teve seu início em 1922, com o começo das atividades fabris do então Grupo A. J. Renner, e desvinculou-se do grupo
fundado pelo gaúcho Antônio Jacob Renner somente em 1965, quando
suas lojas começaram a tomar um formato mais próximo do atual. Em
2017, a empresa criou a subsidiária incorporada Realize Soluções Financeiras,[7] passando a oferecer serviços de crédito, seguros e assistências
aos seus clientes.

Realize CFI, braço financeiro da Lojas Renner
S.A, oferece o “Cartão Renner” (private label)
e o “Meu Cartão” (cartão de crédito internacional), além do Saque Rápido e de um portfólio de seguros e assistências. Estruturação
de um CDB (R$ 190 milhões captados - até
junho de 2021), e foram obtidas autorizações
do Banco Central para emissão de moeda eletrônica e operação de conta de pagamento
pré-paga. Conta digital

O objetivo da conta digital da financeira é se tornar o principal
meio de pagamento do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas
Renner, além de expandir as possibilidades de sinergia entre todas as
operações da companhia. A conta
busca simplificar o dia a dia e melhorar a experiência de compra dos
clientes das marcas Renner, Ashua,
Youcom e Camicado. E impulsionar
a fidelização e o aumento do tíquete médio. Atualmente, 80% da
base ativa já é digitalizada.

5,5 milhões de
clientes ativos

Identificada pelo código 374 no
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SBP), administrado pelo
Banco Central, a conta digital
da Realize, por enquanto, será
acessada pelo aplicativo da Renner.

https://www.realizesolucoesfinanceiras.com.br/

RIACHUELO

Em 3 de outubro de 1947, Nevaldo Rocha fundou, ao lado de seu
irmão, Newton Rocha, o Grupo Guararapes. Tudo começou com a loja
de tecidos “A Capital”, em Natal, no Rio Grande do Norte. Quatro
anos depois, foi inaugurada uma pequena confecção, em Recife, e
adquiridos novos pontos de venda. Em outubro de 1956, Nevaldo e
Newton, nomearam oficialmente a Guararapes e, dois anos mais tarde, realocaram a matriz para Natal, onde ela é mantida até hoje. Em
1979, eles adquiriram as cadeias de lojas Riachuelo e Wolens, expandindo sua atuação para o varejo têxtil.

Cartão de crédito, conta digital, lançada em agosto de 2021, com empréstimos; sorteios mensais
de R$ 10.000,00 sem processo de adesão; e
rendimentos diários indexados ao CDI, na conta remunerada. Atendimento pelo chat do app;
consulta de saldo, extrato, saques em bancos 24
horas, pagamentos, transferências para outros
bancos, depósitos; contratação de seguros e
assistências; e, em breve, oferecerá aos clientes
solução open banking, pix, e função crédito do
cartão múltiplo da bandeira Visa já disponível.

Clientes da rede de lojas

Mais de 33 milhões
de clientes

Por meio da MidWay, empresa
financeira do Grupo Guararapes, emissora de cartões e braço financeiro da Riachuelo. A
empresa é uma Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento, que Integra o segmento S4 e autorizada pelo BC

https://www.midway.com.br/
https://www.midway.com.br/
cartoes

ROLDÃO
ATACADISTA

Há duas décadas, o Roldão Atacadista oferece vasta gama de produtos para
abastecer e fortalecer micro, pequenas e grandes empresas, além de frequentar
os lares de centenas de brasileiros. A história começou quando João Roldão
deixou Portugal para tentar uma vida melhor no Brasil e escolheu o bairro da
Freguesia do Ó para fixar suas raízes e se tornou um comerciante conhecido
na Zona Norte da cidade de São Paulo. Hoje, com mais de 36 lojas, é possível
encontrar os mais variados itens: alimentos, bebidas, doces, salgados, descartáveis, itens para festas de aniversário, produtos para abastecer restaurantes etc.

Cartão de credito digital e app Roldão Pay, que
pode ser usado nas lojas do Roldão Atacadista
e nos parceiros do App Roldão Parcerias. Tremo seguro compra protegida

Clientes da
rede de lojas

Por meio da parceria com a LIBEROCRED ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES LTDA.
em conformidade contratual
com a Capemisa Seguradora.

https://roldaopay.com.br/

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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POLISHOP

Fundada em 1999, a Polishop, empresa omnichannel de varejo que atua no Brasil e no
mundo, especialmente nas categorias de eletrodomésticos, eletroportáteis, beleza e aparelhos de ginástica, destacando-se por seu formato de vendas e atendimento ao consumidor
totalmente integrado, que inclui plataforma digital completa (site, e-commerce e mídias
sociais), lojas físicas, televisão, marketing de rede, revista e telefone. Atualmente, a POLISHOP conta com mais de 260 pontos de venda próprios em todo o Brasil, e-commerce,
contact center 24/7 e cinco canais próprios de TV.

Cartão de crédito
co-branded Card Polishop; garantia
estendida e compra protegida

TENDA

Fundado em janeiro de 2001, o Grupo Tenda Atacado atua no varejo de autosserviço.
Com mais de 40 anos de experiência do seu fundador nesse segmento, o grupo tem
37 lojas-armazém, localizadas na capital, Grande São Paulo e interior paulista. Emprega
mais de 6 mil pessoas.

UBER

VIABILIZAÇÃO
DA OFERTA

LINK

Clientes das
lojas

Itaucard e Zurich

https://www.polishop.com.br/

Cartão de crédito PF, PJ, empreendedor e funcionário; seguros para
casa, bolso e saúde.

Clientes da
rede de lojas

Por meio do seu braço financeiro,
a Voxcred Administradora de Cartões,
Serviços e Processamento S.A.), instituição
financeira e de pagamentos que oferece ao
mercado soluções de pagamento, com a
emissão de cartões Private Label e Open Private, e
faz parte do Grupo Tenda Atacado S/A.

http://cartaotenda.com.br/
https://www.voxcred.com.br/
https://www.tendaatacado.com.br/

Uber Technologies Inc. é uma empresa multinacional americana, prestadora de serviços
eletrônicos na área do transporte privado urbano, por meio de um aplicativo de transporte
que permite a busca por motoristas baseada na localização, em inglês e-hailing, oferecendo um serviço semelhante ao tradicional táxi. A Uber é conhecida pelo serviço de corridas
por aplicativo. No entanto, desde 2009, a empresa já passou por várias fases: oferta de bicicletas e patinetes; desenvolvimento de carros autônomos; delivery (com o Uber Eats, que
continua em alta), entre outros. Agora, o próximo passo é entrar em serviços financeiros.

Canta digital, que faz o repasse das
corridas instantaneamente.

Conta digital para
motoristas

Parceria com a Ebanx, fintech especializada no
processamento de pagamentos. Parceria com o
Digio para oferecer a conta digital.

https://www.ubercontabrasil.
com.br/

VIA VAREJO

A Via, antiga Via Varejo, é uma empresa brasileira de varejo fundada em 2010 por meio
da fusão das empresas de varejo Casas Bahia, de propriedade da família Klein, e Ponto,
de propriedade do Grupo Pão de Açúcar. Desde junho de 2019, a família Klein detém o
controle acionário da Via Varejo.

Conta digital banQi; crediário/Carnê da Casas Bahia (online na Casas
Bahia e embarcado no banQi); pagamentos e depósitos via Pix; depósito e saque nas mais de
1 mil lojas físicas da Casas Bahia;
cartão pré-pago físico e virtual;
marketplace com ofertas de serviços e produtos (Shopping banQi);
pagamentos contactless e por QR
code e empréstimo pessoal

Clientes do
grupo

25 milhões de clientes
no crediário; 2 milhões
de contas no banQi e
2,5 milhões de clientes
cadastrados em nossos
cartões co-branded.

O banQi é uma Instituição de Pagamento, na
modalidade emissora de moeda eletrônica, participante do arranjo de pagamento Pix instituído
pelo Banco Central (BC). Recentemente, protocolamos junto ao BC um pleito de autorização para
funcionamento de uma Sociedade de Crédito Direto (SCD), o qual aguarda deferimento.

https://banqi.com.br/

ZEMA

Varejista de eletrodomésticos e móveis na região de Araxá em Minas Gerais, com mais de
450 lojas em outros seis estados

Bem Seguro; Seguro Residencial;
Mais Garantia; Grana Fácil e outros
empréstimos, investimentos, consórcios e o cartão Zema

Clientes da
rede de lojas

Mais de 700 mil
clientes de crédito

Por meio do braço financeiro do grupo, a Zema
Financeira, autorizada pelo BC como Sociedade
de Crédito, Financiamento e Investimento e integra o segmento S4 e a Zema Consórcio, autorizada como administradora de consórcio.

https://www.zemafinanceira.com/

fonte: Akamai/Cantarino Brasileiro, Dez2021
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MODALIDADE

AÇÃO

DESCRIÇÃO

PREMIAÇÃO

OPEN FINANCE AWARDS

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

PREMIAÇÃO

PRÊMIO RELATÓRIO BANCÁRIO
BANKING TRANSFORMATION

WEBINARS

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

EVENTOS PRESENCIAIS

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

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

MARKETING ESTRATÉGICO
E GERAÇÃO DE LEADS

Campanhas - Geração de Demanda e
Posicionamento de Marca e Portfólio

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

BRAND CONTENT

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

• Distribuição nos canais da Cantarino Brasileiro e nas redes sociais

PESQUISA

Sob demanda

• Teste de usabilidade, Quantitativas, painéis na internet

PUBLICAÇÃO

ANUÁRIO BRASILEIRO DE BANCOS 2022

• Dados do setor financeiro
• Digital
• Interativo

INFORMATIVOS

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

• 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

NEWSLETTER

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

• Base de 11.000 leitores engajados

INSIGHT CB

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

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

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

SENIOR SAVINGS

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

• 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
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