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INCLUSÃO É O

NOME DO JOGO. E OS

BANCOS DIGITAIS
ESTÃO GANHANDO

Porta de entrada para novos consumidores, os
bancos digitais consolidam sua posição e acirram a
concorrência com as instituições tradicionais
por marcos cantarino*
AO ATUAR COMO GRANDE INDUTOR das transformações recentes
na indústria financeira do país, o Banco Central tem deixado claro que
um dos principais objetivos das novas regulações sempre foi a inclusão
financeira. Dessa forma, a julgar pelo desempenho dos bancos
digitais, é possível concluir que a estratégia está sendo bem-sucedida
antes mesmo da implementação do open banking, ou open finance,
como muitos preferem.
A pesquisa “A Experiência dos Clientes dos Bancos no Brasil 2021”,
em sua 4 a edição, realizada pela Cantarino Brasileiro, em parceria com
a Akamai Technologies, oferece importantes elementos para essa
compreensão. Um deles se refere ao fato de que esse tipo de instituição
tem conseguido incluir mais clientes com baixa escolaridade (13,8%)

que os bancos tradicionais (8,7%). Além disso, os novos entrantes
atraem mais clientes da classe C (51,2%) que seus concorrentes
(47,2%) e as carteiras de usuários de seus serviços ainda se encontram
mais bem distribuídas por região que as das marcas mais conhecidas.
Outro indício importante é o fato de que os neobanks estão
funcionando como as portas escolhidas pelos jovens para a entrada
no mundo formal das finanças. O trabalho revelou que 61% dos
clientes entre 20 e 39 anos preferem os bancos digitais contra 48%
daqueles que escolhem um player tradicional. Quando a abordagem
é feita com o público entre 40 e 59 anos, a relação se inverte, com
a vantagem para os chamados “bancões”
sendo de 35% contra 18% dos digitais.
Tais revelações mostram que os
bancos digitais estão cumprindo
seu papel no que se refere
à promoção da inclusão
financeira. É inegável que a
pandemia, apesar de seus
prejuízos incalculáveis para
o país em diversas questões
sociais, acabou sendo um fator
de aceleração na digitalização
dos serviços e consequentemente
na transformação digital e, por fim,
na inclusão social.
Mas, acima de tudo, quando se fala em inclusão financeira, a
questão primordial atende pelo nome de “taxas”. Nesse aspecto,
os bancos digitais foram, e continuam sendo, imbatíveis com suas
estratégias inovadoras de extinção e diminuição.
A pesquisa revelou que agora esses novos entrantes estão diante
de dois desafios principais. Um deles é a integração entre os canais
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de atendimento. É fundamental
que o relacionamento iniciado
numa consulta por meio do call
center, por exemplo, possa ter
continuidade sem perder a
fluidez no internet banking.
O outro desafio é conquistar
uma relação saudável no que
se refere ao faturamento.
Mas esses pontos parecem
já estar na mira dos bancos
digitais. Parcerias de todo tipo estão
sendo anunciadas a cada dia com o objetivo
de transformar essas instituições em verdadeiros marketplaces de
produtos e serviços, não só financeiros, mas para apresentar soluções
para as mais diversas necessidades do dia a dia das pessoas.
Como cereja do bolo, eles ainda estão associando suas marcas
a celebridades com poder de incluir multidões. Com Ivete Sangalo
no C6 Bank, Luciano Hulk no
BTG e Anita no Nubank,
parece que os times dos
bancos digitais estão
escalados com o que
têm de melhor para
seguir incluindo.
Imaginem como será no
open banking!

* MARCOS CANTARINO É DIRETOR
DA CANTARINO BRASILEIRO.

OS BANCOS DIGITAIS mostram

força na luta contra os
“bancões” pelas medalhas das
OLIMPÍADAS DO OPEN BANKING

Número de brasileiros
que consideram as
instituições nativas
digitais como seu
principal provedor de
serviços financeiros
dobrou neste ano
por ademir morata

ANTES MESMO DE DISPUTAR os lugares mais
altos dos pódios nos Jogos Olímpicos, os atletas
precisam passar por uma rigorosa seleção em
competições preparatórias que também servem
para revelar as reais possibilidades de vitória de
cada um deles no principal evento esportivo do
planeta. Ao se fazer uma analogia desse momento
pré-olímpico com o acirramento da competição
que deve ocorrer na indústria financeira do país
com a chegada do open banking, a constatação
é de que os bancos digitais estão saindo na
frente das instituições tradicionais justamente no
período que antecede as fases mais intensas da
implantação do novo ambiente regulatório.
Um dos sinais dessa melhor preparação
foi revelado na 4a edição da pesquisa “A
Experiência dos Clientes dos Bancos no Brasil
2021”, desenvolvida pela Cantarino Brasileiro por
encomenda da Akamai Technologies. Ao analisar
respostas de mais de mil pessoas espalhadas por
todas as regiões do país, o estudo mostrou que
o percentual dos usuários que consideram os
bancos digitais como seus principais provedores
de serviços financeiros saltou de 14% em 2020
para 31% neste ano. Isso significa que nos últimos
12 meses 17% dos clientes migraram sua conta
principal de um banco tradicional para um digital.
O perfil dos participantes da pesquisa aponta
para uma leve superioridade em relação ao gênero:
52% pertencem ao sexo feminino, com 38 anos
em média. No que se refere ao poder aquisitivo, a
prevalência foi da classe C, na qual se encontram
48% dos entrevistados. Outros 41% são da classe

B e 11% da classe A. Quanto à distribuição geográfica, a predominância foi do
Sudeste, com 47%, seguido pelo Nordeste (20%), Sul (18%) e finalmente Norte,
cujos resultados foram somados com os do Centro-Oeste (15%). A metade dos
entrevistados possui ensino médio completo e superior incompleto, enquanto outros
40% têm o ensino superior completo.
Esse universo de brasileiros revelou ainda outro dado que comprova o
crescimento da preferência por esse tipo de empresa. Na observação sobre o
número de pessoas que possuem contas tanto nos bancos tradicionais quanto nos
novos entrantes, o montante saltou de 37% que se encontravam nessa situação
em 2020 para 63% em 2021.
De lá para cá, alguns fatores contribuíram muito para essa aceleração na
digitalização dos serviços bancários no país, sendo o isolamento social e o combate
aos efeitos da pandemia dois dos principais deles.
Segundo um levantamento realizado pela Americas Market Intelligence em
parceria com a Mastercard, o número de desbancarizados no Brasil diminuiu
em 73% a partir do segundo semestre de 2020 como consequência
da digitalização financeira. O estudo cita como referência outro
levantamento, este do Banco Mundial, que indicou que apenas
55% de adultos latino-americanos, ou seja, algo como 207
milhões de pessoas, tinham conta em banco em janeiro do
ano passado. Devido aos auxílios emergenciais e ao maior
acesso às fintechs e aos bancos digitais, 40 milhões haviam
criado contas em apenas cinco meses depois desse período.
INSATISFAÇÃO DOS CLIENTES É O CAMINHO
PARA O LUGAR MAIS ALTO DO PÓDIO
Retomando a analogia com as Olimpíadas, a
pesquisa trouxe à tona o fato de que os bancos
tradicionais precisam se apressar para melhorar a relação
com os usuários de seus produtos e serviços se quiserem
impedir que os chamados neobanks avancem de forma
avassaladora no quadro de medalhas.
Isso porque na avaliação do Net Promoter Score (NPS),
indicador reconhecido como um padrão global para medir a

OS BANCOS DIGITAIS ESTÃO INTENSIFICANDO
A ESTRATÉGIA DE ATUAR COMO
SUPERAPLICATIVOS E VERDADEIROS MARKETPLACES
satisfação dos clientes, os bancos digitais repetiram o desempenho do ano passado
e obtiveram uma avaliação positiva muito superior à de seus concorrentes.
Enquanto o NPS dos novos entrantes alcançou a marca de 44,2, a pontuação
atribuída aos bancos tradicionais não chegou nem à metade disso, ficando em 19,7.
Ao identificar a oportunidade de ganhar ainda mais medalhas agradando
ainda mais os clientes, os bancos digitais estão intensificando a estratégia de atuar
como superaplicativos e verdadeiros marketplaces, nos quais, além de produtos e
serviços financeiros, as pessoas podem encontrar soluções para as mais diversas
necessidades do dia a dia.
O Nubank, por exemplo, anunciou no final de agosto a compra da
Spin Pay, fintech de pagamentos instantâneos que oferece suporte
para compras via Pix no comércio eletrônico. A startup trabalha
em parceria com mais de 220 varejistas de diferentes setores,
como lojas de departamento, eletrônicos e companhias aéreas.
A solução está disponível em marketplaces de e-commerce
como VTEX, Loja Integrada e em breve Shopify Plus. Ela também
permite a integração por meio de APIs capaz de se conectar a
qualquer tipo de sistema do varejo.
“A chegada da Spin Pay é uma forma de proporcionar,
de maneira mais rápida, uma experiência ainda melhor e
simplificada para lojistas e clientes Nu. A aquisição vai
permitir a oferta de ainda mais soluções de pagamento para
o varejo eletrônico”, diz o Nubank em comunicado.
Dias depois, foi a vez de o Agibank anunciar
como evolução natural do seu modelo de negócios sua
transformação no superapp Agi. O CEO e fundador da
instituição, Marciano Testa, explicou na ocasião que o Agi é
uma plataforma abrangente com soluções que vão desde meios de

pagamento a entretenimento, conteúdo, investimentos, marketplace
e serviços bancários.
O Agi Compras é uma das soluções que fazem parte do novo
superapp. A funcionalidade conecta mais de 320 parceiros, entre
eles alguns dos maiores varejistas e prestadores de serviços do Brasil.
Como o Agi Compras está atrelado a ofertas de cashback,
parte do valor de cada compra vai direto para a conta do
cliente. Outro aspecto importante do aplicativo é o Agi
Investimentos, que oferece mais de 650 fundos diferentes,
produtos de renda fixa, remessas internacionais, serviços de
entrega de câmbio etc.
“A plataforma Agi atenderá nossos mais de 3,1 milhões
de clientes existentes, bem como o mercado como um todo. Ela
impulsionará nossa estratégia de crescimento e atrairá diferentes perfis,
criando um efeito volante positivo”, afirma Testa.
DIGITAIS SIM, MAS COM JOGADAS NO MUNDO FÍSICO TAMBÉM
Outra estratégia usada pelos novos bancos na batalha pelo coração do
consumidor é a oferta de atendimento multicanal com a opção de suporte em
estruturas físicas inovadoras. O Agi, por exemplo, informou que conta com mais
de 820 hubs físicos para dar suporte a quem precisa de ajuda no processo de
onboarding ou na navegação pelos diversos canais de atendimento.
“Nossos hubs não têm papel nem dinheiro, são realmente leves. Eles não
são filiais: não há portas giratórias, caixas, nenhuma papelada. Os hubs são
portas de entrada para o mundo digital, permitindo-nos servir uma grande
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fatia da população brasileira que não é atendida pelos
nossos concorrentes, que não tem acesso a canais
diferenciados”, explica Marciano Testa.
Em apoio a essa tendência, a Saque e Pague
inaugurou em agosto o primeiro espaço multisserviços
bancários e não bancários do Brasil. Numa área de
300 m2 localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
em São Paulo, a empresa oferece ATMs capazes de
emitir cartões, realizar saques em moeda estrangeira,
receber depósitos automáticos no ATM reciclador,
sem envelope e com crédito na hora, e realizar
videoconferências. Outra conveniência disponível para
os usuários dos terminais de autoatendimento do local
é o QR Saque, que, utilizando a plataforma Pix, permite
que clientes de todos os bancos possam realizar saques
sem o uso do cartão do banco. O Mini ATM, serviço que permite
às pessoas realizarem saques no varejo com a mesma garantia de segurança dos
caixas eletrônicos tradicionais da empresa, também estará disponível.
Além dos serviços bancários, como operações de saque, transferências,
saldo, pagamentos e consultas, os clientes terão a possibilidade de acessar todas
as funcionalidades dos parceiros já integrados à rede Saque e Pague, incluindo
serviços não financeiros, como a recarga de celular e o “Transfere Rápido”, solução
que permite a realização de uma transferência para contas bancárias no caixa
eletrônico sem a necessidade de o usuário possuir uma conta bancária.
Com o mesmo conceito, o Banco24Horas, empresa de soluções financeiras
da Tecban, anunciou o investimento de 1,5 milhão de reais na inauguração de
seis espaços multibanco até o final do ano. As novas unidades ficarão em Belém e
em Parauapebas (PA), Belford Roxo (RJ), Caruaru (PE), Carapicuíba (SP) e Campina
Grande (PB). Nesses novos ambientes, os clientes de diferentes instituições podem
ser atendidos com comodidade, conveniência e segurança. Eles irão contar com
caixas eletrônicos capazes de realizar mais de 90 serviços financeiros, desde saques
até consulta de saldos, extratos, pagamento de contas, recargas de celulares e de
serviços de streaming de TV, entre outros.

No que depender do desenvolvimento tecnológico, os sinais são de que
novas estratégias não faltarão para os bancos digitais intensificarem a subida
no quadro de medalhas. Prova disso foi o lançamento no Brasil do DN SeriesTM
400, o novo terminal de autoatendimento da Diebold Nixdorf, líder mundial
dessa indústria. Segundo a empresa, o equipamento traz como diferencial uma
abordagem modular, aberta e always-on para atender justamente às demandas
bancárias no mundo digital. Dessa forma, entre os recursos disponíveis se
destacam a biometria, o reciclador de notas e a integração nativa baseada em
Internet das Coisas (IoT).
“A maneira como as pessoas compram e movimentam seu dinheiro está
mudando mais rápido do que podemos acompanhar. O DN Series 400 enfrenta
esses desafios, apresentando uma solução de autoatendimento altamente modular
e aberta, em uma abordagem pensada para ajudar a conectar cada vez mais os
bancos com seus clientes”, destaca Elias Rogério da Silva, presidente da Diebold
Nixdorf Brasil.
Outro exemplo é o caso do self-checkout com biometria facial para autorizar
e efetuar pagamento, da NCR Brasil. Essa tecnologia também pode ser usada para
saques sem cartão em ATMs, abertura de conta corrente e autorização de
crédito pelo celular, entre outras aplicações. Sempre utilizando a face
como fator seguro de autenticação.
ÚLTIMOS AJUSTES PARA SER O MAIS RÁPIDO E O MAIS FORTE
Diversos aspectos abordados pela pesquisa deixaram claro que os
bancos digitais já descobriram o caminho e estão se movimentando
para entrar em posição privilegiada nas Olimpíadas do open banking.
Os resultados mostraram que o usuário de serviços bancários do
Brasil permanece cada vez mais interessado em novidades tecnológicas
e facilidades. Esse comportamento, atrelado ao surgimento de um
arsenal de opções que oferece cada vez mais conveniência e agilidade,
como o Pix, faz crescer significativamente a exigência desse
consumidor que já demonstrou não ter medo de trocar de banco.
Dessa forma, como em nenhum outro momento, o lema
olímpico precisará ser incorporado pela indústria financeira. Quem

QUEM QUISER FICAR COM AS MEDALHAS, QUE PODEM
SER TRADUZIDAS NA ESCOLHA DO CONSUMIDOR,
PRECISARÁ SER O MAIS RÁPIDO, O MAIS FORTE
quiser ficar com as medalhas, que podem ser traduzidas na escolha do consumidor,
precisará ser o mais rápido, o mais forte, e assim por diante. Essas características,
em se tratando de oferta de serviços, representam qualidades como performance,
segurança e versatilidade, assim como transparência e flexibilidade na oferta de
canais de atendimento.
E tudo isso tem de ser feito o quanto antes, já que a terceira fase do open
banking, que deveria ter entrado em vigor, foi adiada para o dia 29 de outubro,
enquanto o início da quarta etapa, que prevê a troca de informações sobre
serviços de câmbio, de investimentos, de previdência e de seguros, está mantido
para 15 de dezembro.
No ano que vem, a olimpíada bancária começará para valer com os seguintes
jogos já agendados:
• 15 de fevereiro de 2022 – Compartilhamento de serviços de
transferências entre contas do mesmo banco e TED;
• 30 de março de 2022 – Compartilhamento do envio de
propostas de operações de crédito a clientes que aderirem ao
open banking;
• 31 de maio de 2022 – Compartilhamento de dados de
clientes sobre demais operações financeiras, como câmbio,
investimentos, previdência e seguros;
• 30 de junho de 2022 – Compartilhamento de serviços de
pagamento por boleto;
• 30 de setembro de 2022 – Compartilhamento de serviços de
débito em conta.
A sorte está lançada. Nesse caso, no entanto, o
importante não é só competir, mas vencer.
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Bancos digitais:
adesão em alta velocidade
HÁ QUATRO ANOS, em parceria com a Cantarino Brasileiro,
realizamos uma pesquisa que mapeia e aponta tendências no
relacionamento que os clientes têm com os bancos e nas expectativas
que alimentam em relação a eles. A aceleração da filiação aos bancos
digitais é marcante, tendo saltado de 6% em 2020 para 12,4% em
2021 para pessoas que declaram usar apenas esse tipo de banco. O
ritmo de adesão a novas ferramentas e produtos impressiona ainda
mais, com, por exemplo, uma altíssima adesão ao uso do Pix, com mais
de 82% de respondentes na amostra da pesquisa declarando já ter
cadastrado suas chaves.
Enquanto vemos os bancos puramente digitais expandindo com
rapidez, os bancos tradicionais reagem e usam sua poderosa estrutura
para catapultar iniciativas. A demanda de consumidores que buscam maior
flexibilidade ou simplesmente acesso aos serviços bancários é combustível
farto, e as fintechs catalisam o lançamento de novos produtos.
Do lado dos consumidores, as expectativas não são menores: facilidade
de uso e rapidez, enquanto a segurança é assumida como premissa e
responsabilidade das instituições financeiras por 62% dos clientes.
Claramente, a autoestrada está aberta para a inclusão de mais
pessoas, mais serviços, mais transações. Com nossos clientes, cuidamos
para que as pistas sejam amplas e estejam livres, e que a segurança seja
guard-rail e não lombada.
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A missão dos bancos digitais
OS BANCOS DIGITAIS REDEFINIRAM os conceitos de experiência e de
jornada do cliente, conferindo maior conveniência, velocidade e dinamismo
ao relacionamento que as pessoas têm com suas finanças. O uso massivo e
intensivo de dados (inteligência artificial e machine learning) traz uma nova
perspectiva de customização e personalização de serviços financeiros jamais
vista no mercado.
Os novos entrantes revolucionam a forma de investir, fazer ou receber
pagamentos (adquirentes), abrir contas e pedir cartões ou produtos de
crédito. Ainda existe uma forte demanda por empresas “one-stop-shop” ou
“full banking”, em que o cliente pode resolver 100% das suas necessidades
de produtos e serviços em um único lugar.
Um dos maiores desafios para essas jovens empresas é alcançar a
maturidade e conquistar uma massa expressiva de clientes para se tornarem
sustentáveis. Do outro lado da balança, pode-se encontrar novas empresas
que, em alguns casos, já possuem mais clientes que algumas das empresas
tradicionais do mercado. Aqui, a ameaça é outra: a monetização.
Continuar ganhando a confiança do público, entendendo as
necessidades dos clientes e trazendo respostas rápidas, junto com a busca
de modelos de negócio rentáveis e sustentáveis no longo prazo, é o
caminho para continuar crescendo e transformando esse mercado, tão vital
e presente na vida de todos nós.
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O conhecimento transforma
QUANDO FALAMOS DE TRANSFORMAÇÕES que os bancos digitais
estão promovendo na sociedade, vêm à nossa cabeça os termos
bancarização, praticidade e custo. E faz sentido! Segundo pesquisa
Febraban de 2021, internet e mobile banking são os meios escolhidos
para oito em cada dez pagamentos de contas e para nove em cada
dez contratações de crédito.
Contudo, outra transformação patrocinada por esses novatos,
mas que voa abaixo dos radares, é a educação financeira. A falta de
informação clara – as famosas letras miúdas – gera altos lucros para
as instituições financeiras. Quanto menos conhecimento por parte do
cliente, mais ganhos. Era normal pagar 9 reais por uma TED ou investir
na poupança. Era!
As fintechs e os bancos digitais sabem que a falta de informação
e, pior, a desinformação fazem com que os clientes dos bancos
tradicionais tenham medo de testar novos canais e novas opções.
Para combater isso, a educação financeira tem papel relevante, com
informações didáticas sobre serviços, investimentos e planejamento
financeiro, por meio de artigos, vídeos, lives e TV.
Com mais educação financeira, quem ganha é o consumidor, que
se torna apto a fazer escolhas melhores sobre sua vida financeira.
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Admirável banco novo
O MERCADO DE SOLUÇÕES FINANCEIRAS e meios de pagamento
está inundado de oportunidades, com as startups financeiras (fintechs)
promovendo uma verdadeira revolução no modo como os clientes e as
tradicionais instituições financeiras encaram os meios de pagamento
e os serviços bancários, por intermédio da inovação e da tecnologia.
Com a Hub Fintech, estamos quebrando as barreiras que impediam
a evolução dos meios de pagamento, ao criar condições para que as
empresas possam abrir seus bancos digitais, em curtíssimo espaço de
tempo, com infraestrutura que suporta grandes volumes de transações a
um baixo custo operacional. Mais que isso, estamos colocando nas mãos
dos clientes todo o poder de decisão sobre seus ativos financeiros, o que
antes era restrito a uma parcela muito pequena da população.
Essa revolução é reforçada com o open banking, que em todas as
suas etapas proporciona mais autonomia aos clientes e a inclusão da
sociedade, uma vez que eles poderão contar com linhas de crédito
mais baixas, ao mesmo tempo que propicia a integração dos meios de
pagamento e soluções financeiras a outros setores, dando largada com a
inicialização de pagamentos com o uso do Pix.
A Hub Fintech nasceu com o DNA da transformação digital no
sangue, o que nos deixa muito animados com as novidades que já estão
surgindo no horizonte.
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Liberdade de escolha a um clique
A DIGITALIZAÇÃO BANCÁRIA já vem ocorrendo há anos
e o próprio usuário, principalmente a nova geração, já está
“embarcado” nesse universo. Hoje, alguns dos maiores
bancos do país são digitais, como o BTG Pactual digital,
o Nubank e o C6 Bank. Também estamos acompanhando
um grande movimento de outras instituições que passam
por esse processo para disponibilizar serviços online. Tal
transformação é extremamente importante porque melhora
a experiência do usuário, oferecendo menos burocracia e
mais facilidade. Exemplo disso foi a implantação do Pix, que
revolucionou os meios de pagamento.
A chegada do open banking é mais um passo importante
nesse processo de transformação digital e deve mudar por
completo a relação com o usuário, tornando o mercado
extremamente competitivo, já que o mesmo serviço ofertado
em uma instituição pode ser oferecido por outras com
melhores condições. Dessa forma, o grande ganhador será
o cliente, que terá mais opções e liberdade de escolha. Todo
esse processo de digitalização torna o sistema financeiro
mais dinâmico e robusto, fornecendo serviços sob medida
para o consumidor que está na ponta.
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Transformação digital para
os bancos e para o cliente
OS BANCOS DIGITAIS SURGIRAM com o objetivo de resolver o problema
da burocracia e dos custos elevados praticados pelos bancos tradicionais.
Tendo a tecnologia como principal elemento viabilizador, rapidamente
conquistaram o público com seus apps intuitivos, ofertas personalizadas,
linguagem simples e, sobretudo, por proporcionarem uma experiência
digital completa.
Enquanto o desafio dos bancos digitais é escalar seu modelo de
negócios com segurança, garantindo a qualidade na experiência dos
clientes, os chamados bancos tradicionais buscam acelerar a digitalização
dos seus serviços, migrando o complexo legado de sistemas para
plataformas mais ágeis baseadas em nuvem, a fim de oferecerem uma
jornada 100% digital e contextualizada, com custos reduzidos.
Nesse ecossistema competitivo, o consumidor está mais exigente e
busca diferentes canais para se comunicar com as instituições financeiras.
Na Nuveto, por exemplo, o cliente que possui a solução da Five9 sai na
frente, pois consegue fazer uma gestão unificada de diferentes canais,
dando respostas mais rápidas até em redes sociais, de forma ágil, e
diminuindo processos longos do atendimento tradicional.
Além disso, como benefício, esse cliente encontra também uma oferta
de serviços menos burocrática e mais flexível, com maior acesso ao crédito
e melhores taxas, tendo a possibilidade de escolher a instituição que provê
a melhor experiência.
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carlos griec
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Foco no cliente para
atravessar a tempestade
“CUIDADO PELO CLIENTE” E “AMOR PELO PRODUTO”. Esses são
mantras da SumUp. No entanto, do começo da pandemia para cá,
transformamos esses mantras em obsessão.
A empresa atende sobretudo nano e microempreendedores, como
cabeleireiros, feirantes, entre muitos outros profissionais autônomos. É
um público que trabalha de forma majoritariamente presencial.
Mas veio o coronavírus. E tivemos que, mais que nunca, ter
“Cuidado pelo cliente”, que precisava de soluções para atravessar esse
momento desafiador. Movidos pelo “Amor pelo produto”, testamos,
erramos, aprendemos e lançamos soluções valiosas. Entre elas, destaco
os links de pagamento, que permitem o recebimento de pagamentos
a distância e sem maquininha, o SumUp Shop, em que o cliente
pode criar uma loja online, e o nosso banco digital, que está dando
seus primeiros grandes passos com algumas centenas de milhares de
clientes já se beneficiando de ter uma conta digital conosco.
Os produtos que desenvolvemos na SumUp partem sempre da
mesma premissa: são fáceis de usar e trazem benefícios claros para
os empreendedores. Se eles tiverem dúvidas, estaremos lá prontos
para auxiliá-los, com agentes de suporte que respiram o valor de um
atendimento incrível. De novo, o “Cuidado pelo cliente”.
A tempestade causada pelo coronavírus vai passar, mas as
soluções desenvolvidas em tempo recorde por nós e pelo mercado são
permanentes e facilitarão a vida dos brasileiros.

PONTO DE VISTA

felipe félix

• ceo do

Pandemia reforça
confiança nas fintechs
EM TEMPOS DE PANDEMIA, o brasileiro nunca precisou tanto de crédito e
o papel das fintechs no ecossistema bancário nunca foi tão importante. Fosse
para as compras do mercado ou da farmácia, fosse para manter o comércio
funcionando ou as contas em dia, as fintechs mostraram que merecem cada
vez mais a confiança dos brasileiros em seus produtos e serviços.
Segundo estimativas de duas entidades desse segmento – a Associação
Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e a ABFintehcs –, os bancos digitais e as
fintechs triplicaram o volume de crédito concedido em 2020, chegando ao
patamar de 10 bilhões de reais.
E, em tempos de distanciamento social, lockdown e quarentenas, a
tecnologia foi e está sendo fundamental para evitar filas e aglomeração, e
levar crédito a cada vez mais pessoas em todos os cantos do Brasil.
Estimulado pela pandemia, o brasileiro tem buscado formas de se conectar
digitalmente a bancos e empresas de serviços financeiros e descoberto os
benefícios das soluções tecnológicas que tornam a gestão do seu dinheiro mais
prática, leve e, em alguns casos, como aqui no will bank, até divertida.
As fintechs e bancos digitais, pioneiros e inovadores por natureza, foram
fundamentais no atendimento a uma inédita demanda por serviços financeiros
rápidos e eficientes, assim como na grande busca por crédito provocada pela
pandemia. Atuando de forma complementar ao sistema bancário e financeiro
tradicional, ainda lento, burocrático e carente de inovação, conquistaram a
confiança dos brasileiros e cresceram 34% em comparação com o último ano,
de acordo com o estudo Distrito Fintech Report.

PONTO DE VISTA

arthur rodrigues
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Mudança de era na relação
do brasileiro com o dinheiro
A ATUAÇÃO DOS BANCOS TRADICIONAIS, extremamente
focada em fortes burocracias e resultados, aplicando taxas
onerosas aos clientes, com pouca inovação, deixou o caminho
aberto para que novos entrantes entendessem essa dor dos
clientes e começassem a atacar.
Dessa forma, foram surgindo pequenos movimentos de
fintechs que promoviam transparência, agilidade nos processos,
experiência otimizada, muita inovação e principalmente a prática
de taxas mais acessíveis.
Essa movimentação trouxe mais gente para o sistema financeiro
(o percentual de bancarizados no Brasil só cresceu nos últimos 10
anos). A oferta, por parte de novos entrantes, de acessibilidade a
produtos antes inacessíveis, atrelada a um aumento da inclusão
digital do brasileiro, encorajou fintechs a estruturarem bancos
digitais completos para atender à nova demanda da população.
Estima-se que em 2021 o número de contas digitais possa
ultrapassar 150 milhões no Brasil. Com isso, já é possível observar
uma queda no marketshare (em ativos totais e operações de
crédito) dos cinco maiores bancos do país em mais de 5%.
Esse rompimento já está acontecendo e talvez estejamos
vivenciando uma mudança de era na relação que o brasileiro terá
com o dinheiro.
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Liberdade para o titã aprisionado
DESDE OS PRIMÓRDIOS, os humanos colaboraram entre si para o
desenvolvimento. E logo perceberam a necessidade de um veículo
para expandir essa colaboração. Surgiu então o dinheiro, inicialmente
composto de elementos naturais, como conchas e sementes. Mas as
pessoas logo perceberam que dinheiro era poder (inclusive bélico) e a
emissão de moeda foi monopolizada, tornando-se base para a construção
das nações.
Mas a internet propiciou um novo ambiente, livre do controle estatal,
e assim surgiu o bitcoin. Seu modelo descentralizado tem o potencial
de redefinir os rumos da sociedade, pois menos controle sobre a moeda
significa menos poder para o estado e, consequentemente, menos
delimitação de até onde vai o próprio estado.
Hoje, empresas descentralizadas começam a surgir em diferentes
países (sem um controle central) e, em breve, veremos um novo sistema
financeiro também descentralizado, controlado pelos indivíduos. Os
bancos digitais atuais serão os agentes de trânsito de valores entre as
pessoas, deixando de controlar o dinheiro para apenas viabilizar seu fluxo.
Veremos uma nova revolução acontecer e um novo modelo de estado
surgir. As consequências e resistências são imprevisíveis, e nossa geração
terá o privilégio de ver tudo isso em tempo real.
Tempos maravilhosos vivemos.
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MODALIDADE

AÇÃO

DESCRIÇÃO

PREMIAÇÕES

OPEN FINANCE AWARDS

• Inscrição de cases – fevereiro a abril
• Premiação – julho
• Webinars para apresentação de cases

PREMIAÇÕES

PRÊMO BANKING TRANSFORMATION

• Inscrição de cases - agosto a setembro
• Premiação – dezembro
• Webinars para apresentação de cases

WEBINARS

SHOW CASE – Tecnologia, ESG, inovação, cases,
entrevistas, resultados de pesquisas e outros

• Janeiro a dezembro

MARKETING ESTRATÉGICO
E GERAÇÃO DE LEADS

CAMPANHAS – Geração de demanda e
posicionamento de marca e portfólio

• Segmentada – Por empresa e área
• Campanha pelas 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

• Teste de usabilidade, quantitativa,
qualitativa e monitores

PUBLICAÇÃO

ANUÁRIO BRASILEIRO DE BANCOS

• Lançamento – junho
• Dados do setor financeiro
• Digital
• Interativo

INFORMATIVOS

O melhor conteúdo para atualizar o mercado
sobre inovação em produtos e serviços financeiros
Temas: Bancos Digitais, Open Finance, Meios de
Pagamento, Inteligência Artificial e outros

• Edições mensais
• 10.000 pessoas engajadas

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

SENIOR SAVINGS

• Aprendizado e inclusão financeira para
idosos. Jogo de tabuleiro.
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