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artigo marcelo frontini

Banco digital é o
banco do futuro?

O consumidor tem
acesso nestes últimos
anos a diversas
experiências de
prestação de serviços
por jornadas digitais
fluidas (fáceis de usar),
personalizadas e no
contexto em tempo real

AS EMPRESAS DE INTERNET, ou nativodigitais, inventaram serviços que influenciam o
comportamento do cliente. Por exemplo, serviços
de “streaming” desenvolveram experiências
multicanal (TV, celular e desktop) consistentes,
criaram um jeito fácil de acesso a um conteúdo
abrangente e fazem recomendações baseado em inteligência artificial. À medida
que o consumidor usufrui destas jornadas, aumenta a sua expectativa para todos os
outros serviços, tanto no mundo físico (ponto de venda) quanto no mundo virtual
(celular).
Os bancos tradicionais de varejo (incumbentes) foram pioneiros em muitas
inovações para o cliente usar canais digitais (internet banking e celular) e criaram
aplicativos (Apps) com acesso a diversos serviços e contratação de produtos. Os
clientes que estavam acostumados ao mundo físico (agências e caixas automáticos)
perceberam segurança e conveniência no uso do digital.
Entretanto, a complexidade para os bancos integrarem o mundo físico com o
digital gera frequentes inconsistências nas jornadas e limita o grau de conveniência e
personalização. O cliente compara com os demais serviços e fica mais exigente.
Surgem então empresas (fintechs) de serviços financeiros digitais que adotam o
modelo de centralidade no cliente, especializadas em resolver problemas específicos
(pagamento, investimento, recebimento, etc).
Os bancos digitais, sem agência física, foram criados para integrar diversos
serviços financeiras e não-financeiros (superApp) baseado no mesmo modelo de
centralidade do cliente, com a ambição de resolver vários problemas do cliente em
uma única interface. Mas resolvem?

O banco digital para ser o banco do futuro precisa ir além:
1) SERVIÇOS E EXPERIÊNCIAS NO
CONTEXTO EM TEMPO REAL DO CLIENTE
A integração da inteligência artificial, internet das coisas
(iot) e biometria pode tornar a vida do cliente mais fácil e
eficiente. O uso da voz será cada vez mais frequente, e os
assistentes digitais irão suplantar o conceito do super App.
O banco digital do futuro, por exemplo, estará conectado a
casa ou carro inteligente e terá capacidade de ser o serviço
preferencial do cliente.
2) RECOMENDAÇÕES INTELIGENTES
As recomendações serão
automatizadas, personalizadas e
transparentes. Ferramentas baseadas
em inteligência artificial, como
assistentes digitais e gerenciadores
financeiros simplificam as
tarefas, com recomendações
de redução de taxas,
comparativos de preços
de produtos (inclusive não
bancários), gerenciamento
de liquidez e de
planejamento para alcançar
seus objetivos de vida.

3) PARCERIA ESTRATÉGICA EM ECOSSISTEMAS
E SISTEMAS OPERACIONAIS
Os clientes acessam outros ecossistemas e sistemas
operacionais distintos que oferecem experiências fora
do banco digital. A interação é prerrogativa de outras
marcas, mas o banco digital do futuro estará imerso na
jornada em torno das necessidades do cliente de ponta
a ponta em serviços não bancários distintos.
Para os bancos de varejo com presença física, há o
exemplo de transformação digital do DBS, maior banco
do sudeste da Ásia. Reconhecido como o melhor
banco do mundo em 2020 pela Global Finance,
a estratégia se concentra em “making
banking joyful” por meio de três princípios:
(1) jornadas nativo digitais; (2) centralidade
no cliente; (3) cultura de start-up. 1
E tanto para as Fintechs, bancos
digitais e bancos de varejo, o sucesso
do banco do futuro também estará
relacionado a estabelecer parcerias
que estabeleçam conexões robustas com
ecossistemas de parceiros para apoiar a
troca instantânea de dados e fazer
recomendações em tempo real,
respeitando a privacidade e que
façam sentido para a cliente.

1
Harvard Business Review – Estudo de
caso SMU816 “DBS: digital transformation
to best bank in the world”
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Conversas – e controvérsias –
sobre o que é um BANCO DIGITAL
Em termos
técnicos, a
definição sobre
o que constitui
um banco
digital ainda
não está bem
estabelecida
até mesmo
pelos órgãos
controladores.
Mas a utilidade
desse serviço já
é reconhecida
pelo público,
que vem
aderindo de
forma cada
vez mais
intensa a essa
modalidade.

DE UNS TEMPOS PARA CÁ, têm surgido diversos bancos
digitais, muitos deles usando “banco” ou “bank” no nome.
Mas a verdade é que nem todos são de fato bancos. Para
início de conversa, a figura jurídica “banco digital” não existe
para o Banco Central do Brasil, que ressalta que o arcabouço
regulatório não estabeleceu regulamentação específica sobre
banco digital, não havendo também essa modalidade entre
os tipos de instituição bancária autorizadas por ele.
“Não existe, atualmente, regime de autorização e
funcionamento específico para bancos digitais, que devem
se enquadrar às normas aplicáveis aos demais bancos para
fins de autorização. Assim, na hipótese de constituição de
um banco digital, a depender do modelo de negócio que
se deseja implementar, deve-se obter autorização para
funcionamento como uma instituição bancária, ou seja,
como banco comercial ou de investimento ou, ainda, como
banco múltiplo, autorizado a atuar com pelo menos duas
carteiras operacionais, devendo pelo menos uma delas
ser carteira comercial ou de investimento”, esclarece o
regulador.
O diretor de tecnologia da Associação Brasileira de
Bancos (ABBC), Carlos Augusto de Oliveira, explica que
banco digital é mais um conceito que uma figura registrada,
mas se se trata de um banco ou não isso é cada vez menos
relevante para o usuário que geralmente utiliza os serviços
bancários mais básicos.
Essa multiplicidade de empresas que se autodenominam
“banks” ou bancos digitais nem sempre tem o tipo de
autorização descrito pelo BC, mas começou a operar,
claro, a partir da modernização das normas que regem o

Sistema Financeiro Nacional, as quais passaram a permitir uma
série de novas formas de prestar serviços bancários. Além dos
modelos citados pelo BC, há fintechs de crédito, as sociedades de
crédito direto (SCDs) e as sociedades de empréstimo entre pessoas
(SEPs); instituições de pagamentos, fintechs que atuam como
correspondentes de uma instituição financeira autorizada, entre
outros. A evolução da regulamentação, embora intricada para
leigos, arejou sobremaneira o setor, permitindo a entrada de
novos atores.1
Segundo o especialista em fintechs Bruno Diniz, há empresas
que atuam como instituição de pagamento e SCD, regulação trazida
pela autoridade monetária em 2018 e que permite que fintechs
emprestem dinheiro próprio.
1 Atualmente, são regulados no SFN bancos comerciais, múltiplos, de desenvolvimento, de
investimentos, de câmbio; Caixa Econômica Federal; agências de fomento; sociedades de
crédito, financiamento e investimento; sociedades de arrendamento mercantil; administradoras
de consórcios; cooperativas de crédito e bancos cooperativos; sociedades corretoras e
distribuidoras (competência compartilhada com a CVM, dependendo de suas atividades);
instituições de pagamento (não compõem o SFN, mas são reguladas e fiscalizadas pelo BC,
conforme diretrizes estabelecidas pelo CMN) e demais instituições não bancárias.

MAS O QUE É UM BANCO DIGITAL?
De acordo com o BC, a categoria de banco digital é autodenominada estratégia
operacional e mercadológica, tendo como ponto comum entre as instituições que assim
se apresentam o relacionamento exclusivamente remoto e diferenciado com os clientes,
em geral ligado a vantagens e melhores experiências em termos de custos de serviços,
facilidade de acesso e integração com outras conveniências e demandas do público.
Oliveira destaca que o que torna um banco digital não é apenas oferecer os serviços
online, é ter a experiência dos clientes desde a abertura até o encerramento, tudo
digitalmente, passando inclusive pelo backoffice e tendo todos os processos integrados.
Além disso, continua o diretor da ABBC, todos os serviços de um banco digital são
entregues de forma digital, sem papel, online, com foco na
experiência do cliente, custos menores ou isenção de tarifas.
Ele explica que um banco tradicional que está se
transformando digitalmente, mas não tem seus processos
integrados e precisa de interação humana em seu backoffice
não é um banco digital.
“Na prática, as fintechs se anunciam como bancos
digitais por oferecerem serviços equivalentes aos de um
banco. As instituições de pagamento (IPs) também prestam
alguns serviços bancários, mas não são bancos. O BC criou
a conta de pagamento – aberta de forma digital, como
conta pré-paga, que não pode prestar vários serviços, como
oferecer crédito, investimentos etc. As SCDs e as SEPs são
empresas que fornecem crédito”, classifica Oliveira.
O executivo descreve que há ainda casos híbridos: um
banco grande implementa plataforma de banco digital e
assume uma vestimenta como se fosse outro banco ou cria
uma IP. Há ainda aqueles que se transformaram em bancos
digitais e até emissores de cartão, e se tornaram bancos, do
ponto de vista da regulação.
Também encontramos instituições como o Banco do
Brasil, que investe em sua transformação digital, mas não
criou um banco digital, e sim um app, o BB Digital. Segundo

o BB, desde abril de 2020, seu aplicativo
ganhou mais 4,7 milhões de usuários,
totalizando 19,4 milhões, com uma média
diária de crescimento 273% maior que no
período anterior à pandemia. O atendimento
pelo WhatsApp também registrou
crescimento expressivo, chegando a quase
600 mil atendimentos por dia.
O PRIMEIRO BANCO DIGITAL DO PAÍS
O surgimento dos bancos digitais,
conforme conceituado pelo regulador, só
foi possível a partir de 2016, quando o BC
autorizou a abertura de contas de pessoa
física de forma totalmente digital. A primeira
instituição a se lançar nessa empreitada foi
o Original. “Já operávamos com autorização
do BC em outras linhas de negócios, mas
como banco digital de varejo para pessoas
físicas foi em 2016”, conta o coordenador
do comitê de inovação, Raul Moreira.
“Esse processo”, continua Moreira, “foi
discutido com o regulador, que entendeu
que os normativos que permitiam a abertura
de contas precisavam ser modernizados. Isso
já estava nos planos do BC e acredito que
o Original foi um dos aceleradores desse
esforço para modernizar os processos de
abertura de contas.”
Sobre a Resolução 4.753, Carlos
Augusto de Oliveira comenta que ela mostra
o BC criando regulações mais conceituais
e menos deterministas. “O BC dificilmente

LINHA DO TEMPO
As evoluções não pararam com a abertura de contas de pessoa física e andaram pari passu com as demandas da população e com a
evolução tecnológica. O direcionamento focado na modernização dos normativos que regem o setor, encabeçado pelo BC, foi crucial para o
avanço de novos modelos de prestação de serviços financeiros, bem como para o aumento da competitividade e da inclusão financeira.

31 DE DEZEMBRO
DE 1964

25 DE ABRIL
DE 2016

26 DE ABRIL
DE 2018

A Lei 4.595 determina que o SFN
é composto de: Conselho Monetário
Nacional, Banco Central do Brasil,
Banco do Brasil, Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico
e demais instituições financeiras
públicas e privadas.

A Resolução 4.480 dispõe
sobre a abertura e o
encerramento de contas de
depósitos por meio eletrônico
(na prática, permite a abertura
totalmente digital de conta
de pessoa física).

A Resolução 4.656
regulamenta fintechs de
crédito, que compreendem as
sociedades de crédito direto
(SCDs) e as sociedades de
empréstimo entre pessoas
(SEPs).

9 DE OUTUBRO
DE 2013

25 DE JANEIRO
DE 2018

A Lei 12.865 estabelece
os princípios e as normas
que regulamentam os arranjos
e instituições de pagamento.

A Resolução 4.630 amplia
a abertura de contas
por meio eletrônico a
microempreendedores
individuais (MEIs).

4 DE NOVEMBRO
DE 2013
A Resolução 4.282 estabelece as
diretrizes que devem ser observadas
na regulamentação, na vigilância e na
supervisão das instituições de pagamento
e dos arranjos de pagamento integrantes
do Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB), de que trata a Lei 12.865,
detalhada pela Circular 3.680
na mesma data.

26 DE MARÇO
DE 2018
A Circular 3.885 estabelece os requisitos
e os procedimentos para autorização
para funcionamento nas instituições de
pagamento e para a autorização para
a prestação de serviços de pagamento
por instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.

27 DE NOVEMBRO
DE 2018
A Resolução 4.697 amplia
a abertura de contas por
meio eletrônico para pessoas
jurídicas independentemente
do tamanho

26 DE SETEMBRO
DE 2019
A Resolução 4.753 unifica as resoluções
anteriores e as revoga, para modernizar
e racionalizar o processo de abertura e
encerramento de contas de depósitos,
considerando as mudanças nos hábitos dos
consumidores financeiros e os novos modelos
de negócios, nos quais se verifica o uso
cada vez mais crescente de dispositivos
eletrônicos para a contratação e
o uso de serviços financeiros.

diz como se tem de operar. O paradigma é como a
instituição vai garantir a aceitação do cliente para
que ele movimente a conta, tendo certeza de que
a pessoa é realmente quem diz ser. E como vai ter
mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro,
monitoramento eficiente para verificar se as
movimentações de seus correntistas são compatíveis
com a renda.”
BANCOS DIGITAIS QUEREM SE
TORNAR EMPRESAS DE TECNOLOGIA
De 2016 para cá, quando foi possível abrir
contas eletronicamente, a evolução foi notável. O
onboard, que levava dias, agora é instantâneo. Os
investimentos em tecnologias e na criatividade,
algumas vezes com parcerias com startups ou mesmo
pela aquisição destas, promoveu uma transformação
sem precedentes no mercado. Regulações como o
open banking, por sua vez, inseriram definitivamente
novas estratégias no radar dos bancos digitais. Ao
que parece, ser uma empresa de tecnologia é uma
dessas novas vocações.
O Bank as a Service (BaaS) é uma plataforma
que permite que empresas prestem serviços bancários
digitais, tendo uma instituição autorizada por trás.
Essa tecnologia tem sido adotada ou desenvolvida
por muitos bancos que veem nessa oferta uma nova
fonte de receita.
COMO FUNCIONA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Para finalizar, incluímos informações sobre o
funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com o Banco Central, o Sistema Financeiro
Nacional (SFN) opera sob regras estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), pelo Banco Central (BC) e
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para garantir
a eficiência da intermediação de recursos e promover a
estabilidade financeira.
Compete ao Banco Central garantir o cumprimento das
normas do CMN. O BC monitora e fiscaliza o sistema financeiro
e executa as políticas monetária, cambial e de crédito.
A regulamentação do SFN é aplicada às instituições
financeiras de forma segmentada, conforme a dimensão de sua
exposição a riscos e à relevância de sua atuação internacional.
Assim, instituições mais sujeitas a riscos ou com atuação externa
relevante obedecem a regras mais abrangentes e complexas,
enquanto instituições com menor exposição a riscos e com
atuação externa pouco relevante estão subordinadas a regras
mais simples, sem prejuízo da prudência em ambos os casos.
Fonte: Banco Central do Brasil
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Três forças convergentes
movem o mercado:
consumidores mais
propensos e confiantes
no relacionamento
totalmente digital,
regulação favorável
que aumenta a
competição e
a evolução da tecnologia

OS BANCOS DIGITAIS fazem
parte da vida da maioria dos
brasileiros, ainda mais, depois das
restrições impostas pela pandemia.
Foi, no entanto, o banco Original,
lá em 2016, o primeiro a se lançar
nessa jornada, logo após o Banco
Central do Brasil autorizar as
instituições financeiras a abrirem
contas de forma totalmente
eletrônica para pessoas físicas.
O coordenador do comitê de
inovação do Original, Raul Moreira,

fala como foi essa trajetória, os desafios e as tendências que enxerga para
o mercado financeiro, especialmente com as novas regulamentações e
tecnologias e o desejo das pessoas de se relacionarem digitalmente.

Para sobreviver,
bancos precisam
ser digitais
e abertos

O ORIGINAL FOI O PRIMEIRO BANCO DIGITAL A SER LANÇADO NO BRASIL.
POR QUE SE LANÇARAM NESSA JORNADA E QUAIS FORAM OS DESAFIOS?
O Banco Original já operava com autorização do Banco Central em
outras linhas de negócios, mas como banco digital de varejo para pessoas
físicas, foi em 2016. O objetivo na época era ampliar nosso portfólio
de atuação, que operava basicamente com empresas no segmento de
atacado. A equipe entendeu que entrar no mercado de forma tradicional
não faria mais sentido, dada a evolução da tecnologia. Em 2016, víamos
muitos usuários começarem a usar cada vez mais o celular para operações
bancárias. Então, se pensou em fazer um banco que funcionasse,
integralmente, dentro do dispositivo móvel.
O Original foi extremamente inovador nesse sentido porque o grande
desafio à época era abrir uma conta corrente em um banco. Todos os outros
bancos operavam com processo de abertura dependendo das suas agências.
O Original inovou entrando no mercado com um processo de abertura de

contas, logo depois da aprovação do Banco Central, que permitiu
abrir contas para pessoas físicas, de forma totalmente digital.
RECENTEMENTE VOCÊS DIVULGARAM QUE O NÚMERO DE CONTAS
DIGITAIS PARA EMPREENDEDORES CRESCEU 45%. A PANDEMIA TAMBÉM
ACELEROU O VOLUME DE CONTAS PESSOA FÍSICA DO ORIGINAL?
Duas coisas são importantes. Realmente, a pandemia acelerou muito
o desejo do consumidor de ter uma experiência totalmente digital,
não só no sistema financeiro, mas no e-commerce e em vários outros
segmentos da economia. A crise sedimentou esse processo a partir
de três grandes movimentos que acontecem simultaneamente no
mercado: consumidor mais propenso e com mais confiança para ter
um relacionamento totalmente digital; regulação favorável aliada
a um movimento do BC em aumentar a competição e facilitar o
relacionamento digital e a própria evolução da tecnologia.
Essas três forças estão convergindo e a pandemia acelerou
muito esse processo de abertura de contas. Nunca vi, em meus 34
anos de mercado financeiro, elas atuarem de forma tão intensa
como agora e isso veio com a pandemia. Tivemos, em média, mais
de 100 mil pedidos de abertura de contas por mês, superando o
patamar de 4 milhões de contas abertas até o fim do ano passado.
O Original criou a conta pessoa única, cujos pedidos de abertura
cresceram 45% ao longo de 2020. Além de permitir abrir uma
conta pessoa física totalmente digital, queríamos encontrar uma
forma de atender essa gama de empreendedores, que também está
correlacionado com os acontecimentos decorrentes da pandemia.
A estrutura da população economicamente ativa está mudando,
estamos saindo de um processo muito concentrado no assalariado
celetista para um modelo mais voltado para uma população mais
empreendedora. Nunca tivemos tantas aberturas e formalizações de
CNPJs, de MEIs principalmente, do que tivemos agora. Recentemente
saíram os números que mostram que o Brasil tem mais de 11
milhões de empreendedores já formalizados, fora todo o segmento

informal e os profissionais liberais. O Brasil está se transformando
em um país de empreendedores.
O Original viu esse fenômeno acontecendo, que se intensificou
após a pandemia, e vem lançando uma série de novidades que
visam conjugar uma conta digital pessoa física, com uma conta
digital pessoa jurídica, voltada para esse segmento empreendedor
dentro de um mesmo processo, no mesmo app. Para você ter uma
ideia, para abrir uma conta pessoa jurídica, o empreendedor tem
que pegar os documentos e ir a uma agência física, entregar os
documentos e aguardar a autorização para abrir a conta. O Banco
Original abre uma conta com quatro cliques, incluindo quatro
informações complementares ao processo de abertura de conta
pessoa física que foi feito. O sistema abre duas contas simultâneas
e o cliente consegue, com a mesma experiência, operar essas
duas contas simultaneamente.
A inovação se acelerou com a pandemia, mas
também mostra que ter um processo totalmente
digital, com uma boa experiência e preço
extremamente competitivo é o caminho que o sistema
financeiro vai percorrer nos próximos anos.
COMO FOI A TRAJETÓRIA NO ORIGINAL, TANTO EM
NÚMERO DE CLIENTES, QUE ATUALMENTE SOMAM
MAIS DE 4 MILHÕES, COMO NO ONBOARD, LÁ DO
PRINCÍPIO EM 2016, PARA CÁ?
O processo de onboard evoluiu bastante. Em 2016,
mesmo o cliente solicitando a abertura da conta,
totalmente digital, passava por um processo de
análise dos documentos e das informações daquele
potencial correntista, o que é necessário, por
responsabilidade atribuída aos bancos pelo Banco
Central. A conta levava aproximadamente de 24 a 48
horas para ser confirmada e aberta. A partir de 2019,

o Original passou a abrir a conta instantaneamente, o que permitiu
sair de uma base, ao final de 2018, de 725 mil clientes, superando o
patamar de 4 milhões de clientes, dois anos depois.
Principalmente em decorrência da melhoria desse processo
de onboard e da criação, que também foi uma inovação, da conta
instantânea. O cliente abre a conta, recebe uma senha e ao entrar
percebe positivamente que ela está aberta e disponível no mesmo
momento.
COMO É FEITA A ANÁLISE?
A evolução da tecnologia nos permitiu fazer uma análise quase que
em tempo real, toda baseada em inteligência artificial e em conexões
com bureaus de mercado, o que permitiu que pudéssemos fazer
essa análise em real time. Estamos usando também tecnologias de
autenticação, baseadas em biometria facial, evolução feita pelo banco
Original, um projeto bastante reconhecido no mercado. Congregando
tecnologias e agregando muita IA e análise de informações em tempo
real nos permitiu fazer o processo de abertura de contas instantâneo.
Em algumas situações, em que há suspeita de fraudes
detectadas pela IA, a solicitação vai para uma fila para análise.
Essa análise demora um pouco mais. E várias contas são negadas
por suspeita de fraude. Nosso sistema de inteligência antifraude
se sofisticou muito e permitiu que fizéssemos abertura de conta
praticamente instantânea.
Fizemos muitos investimentos em recursos. Mais que
duplicamos nossa equipe de tecnologia de 2018 para 2020 e houve
muito investimento em tecnologia, o que nos permitiu chegar
nesse patamar, que entendemos ser extremamente competitivo.
Competimos, hoje, com os grandes bancos, os bancos tradicionais.
Boa parte dos clientes que optam por abrir uma conta no banco
Original são clientes que não tiveram uma boa experiência em um
banco tradicional que, certamente, ainda não conseguiram chegar
num nível de processos totalmente integrados e totalmente digitais.

Quanto ao número de contas, entre
2016 e 2018, abrimos 700 mil, pouco menos
de 500 contas por dia. Hoje, chegamos a
abrir 10 mil contas diariamente. A capacidade
de abertura de contas se multiplicou, com a
análise automatizada e porque o consumidor
busca mais soluções de banco digital.
ALÉM DAS TECNOLOGIAS COMO INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL QUE VOCÊ MENCIONOU E DAS
NOVAS REGULAÇÕES QUE SURGEM COMO O
OPEN BANKING. COMO VOCÊ VÊ O FUTURO
DO BANCO DIGITAL?
Nós pensamos nossa plataforma, desde o
início da sua concepção, baseada no conceito
de plataforma aberta, já mirando no que vai ser o open banking no Brasil.
Nós, há quase dois anos, estamos fazendo parcerias para a abertura
de nossa plataforma para outras fintechs. Adotamos um princípio todo
baseado em APIs, de abrir nossas funcionalidades e nossos produtos, e
permitir que outros possam se conectar com a nossa plataforma, com as
nossas credenciais, com as nossas conexões com o Sistema Financeiro.
Somos um banco nativo digital e nativo open banking, já nascemos com
esses conceitos.
Nos próximos cinco anos, a convergência de tecnologias, IA,
biometria facial, redes 5Gs, juntamente com o movimento regulatório
que está acontecendo, principalmente open banking e pagamentos
instantâneos, vamos ver uma evolução sensível na dinâmica competitiva
do mercado financeiro. Visualizamos uma ascensão muito grande das
fintechs no mercado, por isso somos um banco parceiro das fintechs.
O modelo de banco digital também avança muito forte e estamos
visualizando também empresas de tecnologia que começam a pensar em
prover serviços financeiros. A dinâmica do mercado vai mudar bastante.
O sistema bancário tradicional vai sofrer muitas modificações pelos

próximos cinco anos. Vai ser uma dinâmica muito diferente.
O que temos certeza é que o modelo digital e o modelo de
bancos abertos vão prevalecer no mercado nos próximos cinco
anos. Isso não quer dizer que os bancos tradicionais não vão
adotar o modelo digital. Alguns estão bastante acelerados
nesse processo e estão realmente fazendo uma transformação
digital. Os bancos incumbentes que se adaptarem a
esse modelo vão continuar no mercado. Vamos ver
um mercado muito promissor para as fintechs, para
os bancos digitais e para os bancos que fizeram a
transformação digital.
HÁ UMA ONDA DE NOVOS BANCOS DIGITAIS QUE
OPERAM COM DIFERENTES TIPOS DE AUTORIZAÇÃO
DO BANCO CENTRAL – INSTITUIÇÕES DE
PAGAMENTO, SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
ETC. – E A TECNOLOGIA DE BANK AS A SERVICE,
QUE PERMITE A EXPANSÃO DA OFERTA DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS E O SURGIMENTO INCLUSIVE
DE BANCOS DE NICHO. COMO O ORIGINAL ENXERGA ESSE
CENÁRIO E COMO VAI LIDAR COM ESSA CONCORRÊNCIA?
Há dois anos trabalhamos com o Bank as a Service, que é esse
conceito de ser um banco aberto. Vemos essa multiplicidade
de players no mercado – fintechs, techfins (empresas de
tecnologia que vão operar com produtos financeiros),
bancos digitais completos, que é o nosso caso, e os bancos
tradicionais que estão se digitalizando, varejistas que estão
entrando no mercado financeiro também no modelo digital.
Todos esses movimentos vão acontecer de forma simultânea.
Vemos isso de forma extremamente positiva. Vai promover e
fortalecer, cada vez mais, o modelo digital e a inclusão tanto
digital quanto financeira da população. Há uma parte da
população excluída no aspecto financeiro e digital.

Acreditamos num modelo, independentemente de ser banco ou
fintech, abertos e completos. Soluções muito específicas, baseadas em
monoprodutos, devem acabar se consolidando depois a um modelo
muito mais completo, que inclua todas as necessidades do cliente e
suas experiências.
Estamos olhando com bastante ênfase esse mercado. Vemos com
muito bons olhos o crescimento das carteiras digitais, por isso, temos
uma parceria societária com a PicPay, que é uma empresa ligada ao
banco Original. Esse é um exemplo de como estamos nos vendo em
um cenário de plataforma de serviços digitais no qual prestaremos
serviços por meio de bank as a servisse, parcerias com essas empresas
ou provendo nossos serviços diretamente para os consumidores.
COMO UM BANCO DIGITAL PODE INCLUIR FINANCEIRA E
DIGITALMENTE PESSOAS QUE PREFEREM A INTERAÇÃO PESSOAL?
COMO O BANCO DIGITAL PODE SE TORNAR HÍBRIDO NESSE SENTIDO,
EM UMA PLATAFORMA TOTALMENTE ABERTA?
O futuro tem algumas tendências muito claras. O banking as a service
e a ramificação de serviços financeiros em vários outros marketplaces –
estamos bem inseridos nesse contexto. Há ainda os modelos híbridos,
no qual determinado segmento da população quer um atendimento
mais personalizado. O banco Original tem mais de 1 mil agentes
digitais, espalhados pelo país, operando inclusive no interior, que
são nossos representantes e uma pessoa de referência. Acreditamos
que o relacionamento entre pessoas e personalizado continuará, sim,
sendo importante para uma parcela da população. Os bancos que
sobreviverem e permanecerem no mercado são os que vão agregar o
atendimento totalmente digital com o atendimento mais personalizado.
Nós desenvolvemos esse modelo híbrido, que é, ao mesmo tempo,
extremamente eficientes, digitais e abertos. Essa conjunção, nos
próximos três anos, com certeza vai se sedimentar: modelos totalmente
digitais, interagindo com atendimento humanizado.

número de contas banco digital

• por edilma rodrigues

Em ebulição, o mercado de
bancos digitais aposta na
segmentação e estima crescer
O LEVANTAMENTO SOBRE os atores que se autodenominam
bancos digitais - IPs, bancos, fintechs, SDCs, SEPs etc. –
evidenciou o dinamismo desse mercado, especialmente pelo
uso crescente de aplicativos, que faz com que o número de
contas e de players sofram alterações rápidas.
Para obter as informações, enviamos um questionário
para as diversas instituições. Incluímos somente aquelas que
nos responderam, com exceção do Neon e do Nubank, cujos
dados foram coletados na internet. A coluna “Autorização do
BC” reúne informações enviadas pelas próprias instituições.
Verificamos que muitas instituições operam em
nichos de mercado bastante específicos: mercado
imobiliário, base de clientes já existente; por faixa etária,
raça, nível socioeconômico, foco em desbancarizado,
microempreendedores etc. Alguns operam com moedas
digitais e outros permitem movimentação em moeda
estrangeira.
O aperfeiçoamento de produtos e serviços é objetivo
de praticamente todas as companhias que participaram do
levantamento, com alguns bem inusitados para o que se
pensava de um banco há pouco tempo, como assinatura de
canais de televisão e tag de pedágio.

Em linha com o open banking, o marketplace
é outra aposta dessas empresas. O C6 Bank tem a
C6 Store, loja virtual que fica dentro do aplicativo e
conta com grandes varejistas como parceiros: Casas
Bahia, Magalu e Renner, com mais de 65 mil produtos
e intenção de ampliar o número de lojas parceiras
em 2021. O Pan tem acordo com várias companhias
para oferecer descontos e cashback: health tech Avus,
Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, Claro, Veloe,
HUrb, Magazine Luiza, Meliuz, Mooba e Serasa ECred.
No total, mapeamos 40 empresas. Três preferiram
não participar: BTG Pactual, digio e Hygiabank.
De todo modo, os bancos digitais, sejam sob
qualquer das regulações a que se filiem, devem
continuar se expandindo. Para se ter uma ideia, o Banco
Central informou que, em 27 de janeiro de 2021,
estava em análise aguardando autorização 33 pleitos de
SCD (Sociedade de Crédito Direto) e um pleito de SEP
(Sociedade de Empréstimo entre pessoas), totalizando
34 pleitos.
O levantamento foi finalizado em 05 de fevereiro
de 2021 e atualizamos apenas o número de contas do
banqi, que enviou nota à imprensa sobre o novo dado.
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AGIBANK
2016
Banco
2,7 milhões
				
				
				

Conta corrente sem taxa de manutenção, cartão de débito e crédito, linhas de crédito,
investimentos, consórcios e seguros por meio dos canais digitais, como aplicativo, internet
banking, chat e uma central de relacionamento sempre disponível, e nos mais de 700 pontos
de atendimento físicos espalhados pelo Brasil.

ALT.BANK
2018
Conta de pagamentos
130 mil
				

Conta digital (conta básica e conta saúde+ com benefícios de telemedicina), cartão		
de débito físico e virtual, pagamento de comissões e programa de cashback

ALTER BANK
2018
Instituição de pagamento
40 mil
				
				

• Serviços cripto: Compra, venda e custódia de Bitcoin; Depósitos e saque de stablecoins;
Transferências gratuitas de criptomoedas via protocolo BEP20 e off-chain; Cashback de
bitcoin utilizando cartão VISA.

				
				
				
				

• Serviços bancários: Transferências gratuitas via TED/DOC, depósitos TED/DOC e PIX;
Integração completa ao sistema PIX com cadastro de chaves (em desenvolvimento, para
lançamento no 1T21); pagamento de boletos; recarga de celular; transferências entre contas
Alter; Cartão pré-pago VISA físico e virtual.

BANCO BARI
2019
Banco
10 mil (fase Beta)
				
				
				
				
				

Conta digital completa (multiconta). A conta digital tem subconta controle (ferramenta para
organizar e controlar os gastos) e subconta objetivo (indicada para guardar o dinheiro com
rendimentos maiores que o da poupança), além de investimentos de RF (CDB, LCI, CRI etc.)
próprios e de terceiros, cartão de crédito internacional ELO Grafite e PIX. O Banco Bari conta
também com financiamento imobiliário, crédito com garantia de imóvel, capital de giro com
garantia de imóvel e crédito consignado.

BANCO MARÉ
2017
Instituição de Pagamentos
37 mil usuários ativos (em 2020)
				
				
				
				
				

Lançado em 2017 com cartão pré-pago, pagamento de boleto e transferência. O novo app do
Maré contará com as principais funcionalidades de serviços bancários, como emissão de
boleto, cartão virtual, PIX, recarga de celular, pagamento de contas, criação de conta PF
e PJ. Além disso, estamos estruturando novas áreas para ampliar o impacto do Maré,
como operações de microcrédito produtivo, parcerias nas áreas de saúde e educação e
construção de uma plataforma de doações transparentes.

BANCO PAN
2020
Banco
NI
				
				
				

Conta digital sem tarifa de manutenção e inclui um pacote mensal gratuito de transferências,
saques na Rede 24 horas, depósitos via boleto, pagamentos de contas, além de diversos
produtos de crédito - consignado e financiamento de veículos - e Pix. Em breve, a navegação
no app também não consumirá a internet do celular.

BANCOIN

Ofertas de Microcrédito e educação financeira

2017

Fintech

7,5 mil clientes
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BANQI
2019
Instituição de Pagamentos
mais de 1,8 milhão
				
				
				

Pagamentos; transferências; saques e depósitos; gerenciamento e pagamento do carnê Casas
Bahia; cartão pré-pago físico e virtual; Pix; compras dentro do app; recargas de celular, de
bilhete único da SPTrans; apoio de mais de 800 lojas físicas da Casas Bahia como ponto de
depósito e saque gratuito, além de atendimento pessoal.

BMG - CONTA DIGITAL
2018
Banco
2 milhões
“MEU BMG”				
				
				
				

Saque grátis ilimitados nas redes Banco24Horas e Saque e Pague, sem precisar do cartão
para sacar, é só usar nosso aplicativo; transferências grátis ilimitadas para os principais
bancos do Brasil; Pix; depósito por boleto; cartão de crédito sem anuidade; poupa pra Mim:
um jeito mais fácil e grátis de poupar dinheiro todos os dias; Bmg Chip: Serviço de telefonia
móvel pré-pago exclusivo para clientes Bmg.

BS2
2017
Banco
NI
				
				
				
				

O BS2 é um banco digital com uma plataforma completa de soluções financeiras para empresas e
pessoas físicas. Foi pioneiro na oferta de uma conta 3 em 1: corrente, investimentos e internacional
com saldo em dólar, sem anuidade, em um mesmo APP. Oferecemos uma plataforma aberta de
investimentos e o produto mais inovador do mercado: conta digital internacional, cotada em
dólares, com conversões instantâneas, 24/7, sem manutenção ou taxa de abertura.

				
				
				
				
				
				
				

Criamos a plataforma BS2 Empresas com a oferta de autosserviço, ideal para pequenas e
médias empresas e que cobre grande parte das necessidades do dia a dia – pagar, receber,
investir, cambio, jornada de crédito. Mas fomos além: nossa crença na conectividade nos
levou a explorar com protagonismo os conceitos do Open Banking, Banking as a Service e
“API Banking”. Isso nos possibilita levar uma jornada financeira estruturada para o ambiente
de outra empresa, de forma instantânea. Ex: software de condomínio na emissão de boletos,
abertura de conta feita pelo contador, etc."

C6 BANK
2019
Banco
4 milhões
				
				
				

Conta corrente, pagamentos, saques e transferências, Conta Global (uma conta internacional
disponível em dólar e euro), a tag de pedágio C6 Tag, Programa de Pontos Átomos, cartão
C6, modalidade isenta de anuidade, cartão C6 Carbon, plataforma de investimentos com
mais de 400 fundos, além de ações, CDBs, ETFs e BDRs e o C6 Store.

CONTA BLACK
2017
Fintech
10 mil
				

Conta PF/PJ, cartão, microcrédito, empréstimos, seguros, investimentos, maquininha, serviços
de recargas pré-pagos.

CONTA SIMPLES
2019
Fintech
17,5 mil
				
				
				
				

Conta corrente com sistema de gestão de pagamentos para empresas e empreendedores da nova
economia. Além de ofertar o básico de uma conta digital, como PIX, Ted, Emissão de Boleto,
pagamento de contas, saques, também oferece uma ferramenta de emissão e gestão de múltiplos
cartões corporativos (fisicos e virtuais, sistema de contas a pagar, pagamentos em lote e 		
rentabilidade automática em conta.
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CORA

2019

Fintech - SCD

mais de 30 mil

Conta digital, cartão de débito Visa, pix sem taxa, internet banking e ferramentas de gestão.

CRONOS BANK
2019
Fintech
25.500 (Jan 2020)
				

Criação de WhiteLabel (Bank as a Service), emissão de boletos, TEDs, PIX, Link de Pagamento,
Pagamento via Qr. Code, Subadquirencia, Split de Pagamento.

DUDA BANK
2021
Fintech
6 mil
(DA RPX CAPITAL)				
				
				
				

Conta digital completa com transferências, pagamentos, eWallets, cartões e vários serviços
financeiros; Pagamento de contas; Cartões nacionais e internacionais que funcionam como:
Crédito, Débito e Pré-pago; além de: Gift Card, Cartão Combustível, Cartão Alimentação
e muitos outros; Até 30% de cashback; Recarga de Celular, compra de passagens, créditos no
Google Play, Netflix, Spotify e mais dezenas de produtos e serviços.

EMCASH
2020
Fintech SEP
3 mil
				

Conta digital (transferências, recargas, pagamento de boletos etc) , Crédito Consignado,
cartão de débito)

GR BANK

Conta digital, cartão de crédito pré-pago e débito com bandeira internacional (Visa)

2020

Fintech

8 mil

GRÃO
2019
Instituição de pagamento
273 mil
				

Conta digital sem mensalidade e cartão de débito grátis; Conta investimento com 		
rentabilidade de até 100% do CDI.

INTER
2017
Banco
mais de 9 milhões
				
				
				
				
				
				
				

Abertura de conta gratuita, sem taxas para transferências e serviços. Até 30 boletos abertos
mensalmente. Saques gratuitos em toda a rede Banco24Horas. Cartões internacionais sem
anuidade; crédito: internacional com limite gerenciável; cashback nas compras no Inter Shop,
em investimentos e no pagamento integral da fatura; depósito de dinheiro, boleto e cheque;
Pix; recarga de celular. Inter Shop: shopping com mais de 270 parceiros, com cashback em
todas as compras; Inter Invest: plataforma completa de investimentos: Tesouro Direto, CDB,
LCI, Poupança, Fundos de Investimento, Renda Variável, Debêntures, CRIs, CRAs, Previdência
Privada, entre outros. Inter Seguros: 16 opções, com contratação 100% digital. conta PJ; conta MEI.

ITI
2019
Banco
Em 2020 mais de
			
3 milhões de contas abertas
				
				

Conta digital completa, 100% gratuita e com a segurança do Itaú. Com o iti é possível
realizar transferências em qualquer horário, fazer compras online com o cartão da conta iti ou
com o cartão de crédito, pagamento de boletos, recarga de celular, saques em bancos 24h,
pagamentos via QR Code, entre outras funcionalidades.

LIFTBANK
2019
Instituição de Pagamentos
15 mil
				
				
				
				

Conta de pagamento com todos os serviços inerentes demandados e utilizados pelos nossos
clientes (cash in – depósito por boleto bancário, TED e cash out – pagamento de boletos,
convênios, tributos, recarga de celular, saque, cartão de débito, TED). Cartão múltiplo (débito
e crédito) , inter,ediação de empréstimos aos clientes. Subadquirência, que permite aos
clientes oferecer ao mercado mais uma opção para recebimento de vendas.
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LIFTBANK (continuação)				
				
				

Mais recentemente, a partir de expertise em banco digital, passamos a oferecer serviços de
BaaS (banking as a service) para aqueles que querem abrir um banco digital e primam por
uma plataforma de core bancário de rápida implementação e desenvolvida por quem já a utiliza.

LINKER
2019
Fintech
mais de 20 mil
				
				
				
				

Banco digital focado nas pequenas e médias empresas e com cadastro simples e sem papelada,
permite a abertura de uma conta pessoa jurídica em até 24 horas. No Linker, o empreendedor tem
uma conta PJ gratuita e pode pagar contas e impostos, realizar transferências, emitir e gerenciar
boletos de cobrança, criar link de pagamento, ter cartões no nome da empresa, acessar um portal
de benefícios e mais.

MERCADO PAGO
2020
Instituição de pagamento
mais de 20 milhões
				
				
				
				
				

Conta digital e plataforma para o empreendedor e também para a pessoa física. Além disso,
dispõe de opções de crédito, recarga de celulares e cartões de transporte, pagamentos de
boletos bancários, Pix e também via QR-Code. Recentemente, a fintech também incluiu
serviços de assinatura como HBO GO, Disney +. O Mercado Pago também oferece opções de
cartão de débito, maquininha de pagamentos Point Smart, parcelamento de contas e também
serviços de seguro.

MODALMAIS
2015
Fintech SCD e Banco
1,2 milhões
				
				
				
				
				

Caminhamos para ser uma empresa de tecnologia. Todo mundo pode ser investidor. No
modalmais, é possível começar a partir de R$ 10,00. A plataforma de investimentos do
modalmais dá acesso a mais de 400 fundos de cerca de 140 gestores diferentes, num
total de 700 produtos disponíveis para os investidores, além das facilidades proporcionadas
por um banco digital, tais como conta-salário, cartão de crédito, câmbio, pagamentos e
maior alavancagem a partir dos ativos financeiros custodiados.

NEAGLE BANK
2020
Instituição de pagamento
220 mil
				
				

Conta de pagamento, cartão virtual NeagleCard grátis + Frete; acesso a todos os vídeos
exclusivos; cashback em compras no App; descontos em boleto e TED, marketPlace de
produtos digitais, educação financeira.

NEON

Conta corrente, cartão de crédito, cartão de débito internacional, investimentos, empréstimos.

2014

Fintech

9,6 milhões no 2nd Tri 2020

NEXT (BRADESCO)
2017
Banco
mais de 4 milhões
				
				
				
				
				

Conta completa, Cartão de Crédito gratuito, Flow, gerenciador financeiro inteligente 		
integrado ao App, Saques, Pagamentos, Transferências, Pix, grátis e Ilimitado, Recarga de
celular, Linhas de crédito, Mais de 300 tipos de investimentos, Seguros Dental, Residencial,
Prestamista, para Cartão de Débito e para Cartão de Crédito, Carteiras Digitais Google Pay,
Samsung Pay e Apple Pay, nextJoy (Conta para menores de idade em parceria com a Disney).
Mais de 850 Benefícios na Plataforma de Mimos.

NUBANK

Conta Corrente, Cartão de Crédito.

2013

Instituiçao de Pagamento

Superior a 30 milhões
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ORIGINAL
2016
Banco
mais de 4 milhões
				
				
				
				

Todos os produtos e serviços de um banco tradicional: conta pagamento, conta concorrente,
plataforma de investimentos, seguros, empréstimos, cartões, pagamento de taxas e impostos,
previdência, recarga de celulares, maquininhas de pagamento entre outros.Possui a Conta Pessoa
Única, para o público MEI, EI e EIRELI e o Original Empresas para empresas com mais de um sócio
e faturamento até 50 milhões de reais.

PAGBANK
2019
Banco
6,7 milhões de clientes
				
				
				
				
				
				
				
				

O PagBank é gratuito, tem transferências (TEDs e Pix) ilimitadas e grátis para qualquer
banco; pagamento de contas e qualquer boleto com cartão de crédito de qualquer banco
com opção de parcelar em até 12 vezes; recarga celular e compra de créditos de Uber,
Spotify, Google Play com cashback; cartão internacional VISA grátis, que pode ser utilizado
para compras em lojas, na internet e para pagar aplicativos; saques em toda rede 		
Banco24horas; investimentos em CDBs que pagam 200% do CDI e diversos fundos de
investimento. Clientes que aplicam em CDBs têm cartão de crédito VISA internacional
grátis; Shopping PagBank, com cashback de 12%; portabilidade de salário 		
totalmente digital

POPIBANK
2020
FINTECH – BANCO DIGITAL
355
				
				
				

Conta Digital POPIBANK, extrato on-line, pagamento de contas, transferências (TEFs e
TEDs), emissão de boletos para terceiros, recarga de celular pré-pago. Gateway de 		
pagamentos e maquininha. Serviços de maquininhas e contas digitais para qualquer tipo
de PJ ou PF.

RAPPIBANK
2021
		
		

Linha de crédito de capital de giro voltada aos parceiros do superapp chamada RappiCapital.
Em fevereiro uma solução de antecipação de recebíveis direcionada a pessoas jurídicas e, em
março, o cartão de crédito RappiCard.

Correspondente Bancário.
não divulga
Com solicitação no Bacen		
para Fintech SCD		

REVO BANK
2021
Instituição de Pagamentos
previsão de 300 mil em Dez2021
				

Conta digital, pagamentos, transferências, PIX, cartão de crédito pré-pago, recargas, 		
empréstimo, seguro, câmbio, transferência internacional, telemedicina.

SOFISA DIRETO
2011
Banco
NI
				

Conta digital gratuita; investimentos; robô de investimentos gratuito; cartão Sofisa Direto;
saque especial (limite de crédito pré-aprovado vinculado aos investimentos do cliente)

SUPERDIGITAL
2016
Instituição de Pagamentos
1,7 milhão
(SANTANDER)				
				

Folha de pagamento; conta de pagamento para pessoa física e jurídica; cartão de crédito
pré-pago internacional; cartão virtual para compras na internet; empréstimo pessoal online e
cartão pré-pago business (para clientes PJ)

TRINUS
2021
Fintech SCD
NI - Fase Beta
				
				

Conta Digital, PIX, TED, Pagamentos, Compra e Gestão de Unidades Imobiliária, Crédito
para Construção, Crédito com Garantia imobiliárias, segunda via de boletos, 		
Acompanhamento de obras, serviços e outras soluções imobiliárias.
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VR CONTA
2020
Conta de Pagamento
NI
				
				
				
				

Conta Digital VR está disponível inicialmente para os estabelecimentos comerciais 		
credenciados à VR Benefícios e vem junto com o cartão VR Compras, com o qual o cliente
pode utilizar seus recebíveis quando quiser na rede credenciada, inclusive para adquirir
produtos necessários para o seu negócio, além de realizar transferências para outros bancos e
pagamento de contas.

WILL BANK 2020
Financeira e Instituição
8,3 mil
EVOLUÇÃO DO PAG!				
				

Cartão de crédito livre de tarifas. Em breve, oferecerá conta digital com rendimento acima
da poupança, saques gratuitos na rede Banco24Horas, transferências para outros bancos e
investimentos.

WOOP (SICREDI)
2018
Banco
mais de 100 mil
				
				

Cartão de crédito livre de tarifas. Em breve, oferecerá conta digital com rendimento acima
da poupança, saques gratuitos na rede Banco24Horas, transferências para outros bancos e
investimentos.

ZRO BANK
2020
Instituição de pagamento
35 mil
				
				
				
				

Abertura de conta; transferência via TED / PIX; transferência via Chat Telegram; cartão VISA
(físico e virtual); cashback em bitcoin; pagamento de boletos; emissão de boletos; conversão
de moedas; saque na Rede 24h; custódia de criptomoedas; transferências via wallet; 		
pagamento via QR Code. Em breve: remessa internacional; conta internacional multimoeda e
cartão de Crédito

PONTO DE VISTA

marciano testa

• fundador e ceo

Banco: bem ou mal necessário
MUITOS NEGÓCIOS SE TRANSFORMARAM ao longo do tempo e
com os bancos não foi diferente. Três grandes alavancas aceleraram
esse fenômeno: regulação, capital abundante, barateamento e acesso à
tecnologia, alterando o cenário de domínio dos grandes conglomerados
financeiros. O surgimento dos bancos digitais são prova disso ao romperem
com a burocracia estabelecida e entregarem uma oferta de serviços prócliente. Agora, estamos diante de um novo movimento: a transformação
dos bancos em ecossistemas completos.
Atuar e se posicionar como ecossistema significa aplicar no grau
mais elevado a máxima do cliente no centro do negócio. Isso porque
nos ecossistemas o que mais importa é criar portfólios relevantes para o
consumidor, e não tentar fazê-lo refém dos serviços de uma só marca. É
desempenhar o papel de provider de serviços, inclusive tornando-se invisível
para o cliente, o que será uma verdade com o open banking.
Nessa nova organização, a diferença estará no relacionamento e na
proposta de valor que o ecossistema estabelece com os usuários: os last
miles, que podem oferecer tudo em um só lugar, até banking. E por trás de
todos os serviços financeiros prestados, mesmo que o cliente não perceba,
estarão os bancos, um eterno bem ou mal necessário.

PONTO DE VISTA

andre calabro

• diretor de operações da via varejo

Alternativas para TODOS
A DIGITALIZAÇÃO DOS BANCOS é uma realidade cada dia mais
estabelecida no Brasil. Hoje, com os avanços da tecnologia e da
segurança, o consumidor brasileiro está ainda mais familiarizado
com produtos e serviços online, o que inclui os bancos. Além
da agilidade que o digital proporciona, a facilidade em executar
operações que, muitas vezes, eram burocráticas, aceleraram essa
aceitação. Com isso, a tendência é que este mercado cresça ainda
mais, nos próximos anos.
O banQi surgiu com a missão de promover a inclusão econômica,
social e digital no País, dando acesso a serviços financeiros para
quem não pode contar com os agentes tradicionais. Então, o
foco é fazer do banQi uma plataforma de capacitação financeira,
de concessão de crédito e de suporte ao consumo para que os
brasileiros possam construir seus sonhos. Em pouco mais de um
ano, atingimos mais de 1,1 milhão de contas registradas.
Proporcionar uma conta digital gratuita para os clientes
considerados desbancarizados ou sub-bancarizados, sem dúvida
alguma, é uma forma de contribuir para a expansão do mercado
no Brasil. A Via Varejo, por meio do banQi, tem promovido
diversificação e novas oportunidades para consumidores de
diferentes realidades.

PONTO DE VISTA

sérgio all

• ceo e fundador

Por um novo futuro financeiro
NO ÚLTIMO ANO o ecossistema de bancos digitais teve um crescimento
significativo, não podemos negar que a pandemia deu luz à desafios
resolvidos por essas iniciativas, impulsionando essas fintechs. O
isolamento social alterou a rotina dos brasileiros que começaram enxergar
as contas digitais como uma alternativa à visita presencial aos bancos,
acelerando o processo de digitalização e inclusão financeira. As compras
online num efeito dominó, proporcionaram também o aumento dos
gastos no cartão de crédito. Nesse sentido, os cartões virtuais têm sido
uma importante ferramenta para a inclusão principalmente do público
negativado. Outro exemplo, é o sucesso do uso do PIX refletindo todo
esse contexto. A combinação de tecnologia e ferramentas financeiras
têm revolucionado o mercado. Assim nos últimos meses os investimentos
nessas corporações atingiram recordes.
Há um longo caminho a ser percorrido, bem como a oportunidade
de desenvolvimento de produtos e serviços personalizados para atender
nichos específicos. Essas pessoas buscam cada vez mais produtos
financeiros que atendam demandas especificas e a variedade de opções
possibilita a esse novo cliente, a oportunidade de escolher players que
atendam suas demandas.

PONTO DE VISTA

rodrigo tognini

• ceo e cofundador da conta simples

Verticalizar para se diferenciar
NOS ÚLTIMOS ANOS, vimos uma grande explosão do
número de fintechs no Brasil. Enquanto em 2015 essa lista
não passava de 100, atualmente o número está próximo à
casa de 1.000 empresas.
Com mais competição e mais oferta, para se diferenciar,
as empresas precisam inovar, melhorar o nível de serviço e
reduzir preços. Com o avanço da tecnologia, e um regulador
(Banco Central) faminto por inovação, sobreviver nesse
mercado se torna um desafio quase que diário.
Na Conta Simples, logo identificamos essa dinâmica e
entendemos que a saída para criar vantagem competitiva e
se diferenciar era o da verticalização. Desde o nascimento,
nosso foco sempre foi atender exclusivamente a
empresas, com foco nas PMEs, mais exclusivamente em
empreendedores e empresas da nova economia, ou seja, a
turma da tecnologia e do mundo digital.
Criamos diferenciais que vão além de uma conta
corrente básica com os mesmos produtos de sempre.
Oferecemos sistema de pagamentos com emissão de
múltiplos cartões corporativos, contas a pagar, pagamentos
em lote, sistema de múltiplos usuários. E estamos
preparando grandes novidades pela frente!

PONTO DE VISTA

david mourão

• ceo e founder

Mais tempo, menos banco:
a revolução da Pessoa Jurídica
O ATUAL MOMENTO pede mais autonomia aos empreendedores
brasileiros. Diante de tantos desafios que estamos enfrentando com a
pandemia, o Linker veio para revolucionar os serviços e produtos financeiros
para as pequenas e medias empresas do Brasil
Nosso objetivo é simplificar, oferecendo soluções financeiras inovadoras
que agilizem a rotina das empresas. Além de benefícios que ajudam nossos
clientes de diferentes formas e um atendimento personalizado.
Usamos a tecnologia para fazer a integração de informações dentro da
Conta Linker. Puxando pelo caminho aberto pelo Open Banking, o Linker
oferece APIs para empresas que desejam consumir dados para automatizar
a troca de informações. Integrações como abertura de conta, transferência,
pagamentos e emissão de boleto.
Acreditamos que as pequenas empresas movem o país e, por isso, o
tempo do empreendedor é valioso. Com clareza e confiança nas nossas
soluções, estamos humanizando relações e acreditamos que empresas são
feitas de pessoas que fazem acontecer.
Nosso propósito é ajudar o empreendedor a ter sucesso.
Somos parceiros do empreendedor com soluções financeiras confiáveis
e sem custo. E a segurança também é nosso foco, por isso, aderimos a
nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que diz que todos os dados
pertencem ao usuário e não à empresa que solicita estes dados.

PONTO DE VISTA

joão paulo félix

• presidente do rappibank no brasil

Rappi anuncia banco digital
O RAPPIBANK é o braço de serviços financeiros do Rappi
no Brasil. Ele será um banco digital completo, criado para
oferecer serviços financeiros a nossos aliados do ecossistema
(restaurantes, farmácias, lojas e supermercados, entre
outros estabelecimentos do varejo) e ao usuário final.
A operação do RappiBank iniciou em janeiro de 2021
com o lançamento do seu primeiro produto: capital de giro
para aliados. Em fevereiro, será a vez da antecipação de
recebíveis e, em março, do cartão de crédito RappiCard.
O anúncio da criação do banco digital do Rappi no
país é uma evolução natural para uma startup que traz a
inovação em seu DNA e para um superapp que vai passo a
passo adicionando novas verticais a partir do feedback dos
participantes do ecossistema e ao antecipar tendências de
mercado.
Acreditamos que o RappiBank é parte fundamental
da nossa estratégia ao possibilitar que aliados e usuários
façam uma melhor gestão financeira dentro e fora do nosso
ecossistema. Nesse sentido, o RappiBank e todos os seus
produtos são mais um passo importante no caminho para
oferecer tudo de tudo em um só lugar.
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MODALIDADE

AÇÃO

DESCRIÇÃO

PREMIAÇÕES

OPEN FINANCE AWARDS

Inscrições de Cases – Fev a Abr 2021
Premiação – Junho 2021
Webinars para apresentação de cases

PREMIAÇÕES

PRÊMIO RELATÓRIO BANCÁRIO DE
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Inscrições de Cases – Ago e Set 2021
Premiação – Dezembro 2021
Webinars para apresentação de cases

WEBINARS

SHOW CASE – Tecnologia, ESG, Inovação, Cases,
entrevistas, resultados de pesquisas e outros

Quinzenal – de Janeiro a Dezembro
9h00 – 9h30 – Sala de Estar Exclusiva
9h30 – 11h00 – Apresentações, Q&A

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

OPEN FINANCE

Open Finance HUB

Criar Desafios para o ecossistema de Startups
Promover match entre empresas e as startups
Avaliação e Mentoria

PESQUISA

Sob demanda

Amostragem Nacional

PUBLICAÇÃO

ANUÁRIO BRASILEIRO DE BANCOS 2021

Lançamento – Abril 2021
Dados do setor financeiro
Digital
Interativo

PUBLICAÇÃO

ANUÁRIO DE MEIOS DE PAGAMENTO 2021

Lançamento – Agosto 2021
Dados do setor
Digital
Interativo

INFORMATIVOS

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

Edições mensais
10.000 pessoas engajadas

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

SENIOR SAVINGS

Aprendizado e inclusão financeira para
idosos. Jogo de tabuleiro.

Publisher Marcos Cantarino
Reportagem e Pesquisa Edilma Rodrigues
Inovação & Transformação Digital Cida Vasconcelos
Mídias Sociais Guilherme Morgado e Midia Crawl
Projeto gráfico e Diagramação Monique Elias
Revisão Frank de Oliveira
Administrativo e Financeiro Sonia Nascimento e Triven

é uma publicação da Cantarino Brasileiro, destinada aos profissionais
dos mercados de meios de pagamento, fnanceiro, de tecnologia e afins.
ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PUBLICIDADE:

Rua Helena, 280, Cj. 205
Vila Olímpia, São Paulo, SP, – CEP 04552-050
Tel.: + 55 11 3525-7404
contato@cantarinobrasileiro.com.br

www.cantarinobrasileiro.com.br

