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“Given the dynamics of the Brazilian
market (concentration, penetration
and pricing) we see this evolution
happening differently from what has
occurred in other markets, both
developed and developing.”
Goldman Sachs Equity Research 2017 (Future of Finance – Fintech’s Brazil Moment)

Alguns mercados financeiros no mundo são mais
concentrados. Outros, são caros em produtos financeiros,
ou apresentam baixa penetração.
O Brasil talvez seja um dos mercados mais promissores do
mundo para Fintechs, pois possuímos todas essas
características somadas em um único mercado!
Vamos explorar cada um desses pontos e oportunidades
passando por...
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“DORES” DO SISTEMA
BANCÁRIO
Um sistema com muitas “dores” e buscando
respostas...
CONCENTRAÇÃO
INEFICIÊNCIA
CUSTO ELEVADO
BAIXA PENETRAÇÃO

O sistema bancário brasileiro é muito concentrado...

Os 5 maiores bancos possuem...
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... e ainda muito dependente de agências, que são muito utilizadas.
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Produtos e serviços bancários no Brasil são caros por diversas razões,
entre elas custos do sistema, menor competição, regulação...
Taxa mensal de
manutenção de conta /
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... e possuem baixa penetração.

68%

59%

32%

bancarizados

fizeram ou receberam

possuem cartão

pagamento digital

de crédito

Poupança
16%

23%

9%

4%

possuem alguma

já usaram internet pra
pagar contas ou comprar

já efetuaram pagamento
pelo celular

aplicação financeira

Pop. acima 15 anos

Fonte: Goldman Sachs; Bancos Centrais; World Bank; Brookings Institute; Anbima
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Com isso, o momento para Fintechs se
apresenta mais que propício...
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POR QUE AGORA?
As dores desse mercado não são novas, mas este
momento em especial reúne condições ideais...
AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO
NOVAS GERAÇÕES
PENETRAÇÃO DE SMARTPHONES E INTERNET
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA

A concentração bancária se encontra em um pico e as fusões e
aquisições recentes só contribuíram para isso.
Market share dos 4 maiores bancos
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Mais da metade da população já cresceu sob grande influência da internet e
essas gerações começam a chegar em seus anos mais produtivos.
>65

8,2%

55-64

Divisão da população
brasileira por faixa etária

8,8%

45-54

12,1%

35-44

14,8%

25-34

16,8%

15-24

16,6%

0-14

22,7%

Adolescência ou infância sob Internet

Dada ainda a correlação entre educação e uso de tecnologia, as gerações
estão cada vez mais preparadas para uso da internet e aplicações mobile.
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A adoção de novas tecnologias está cada vez mais rápida.
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Internet
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Anos até adoção por 25%
da população americana

E a penetração de novas tecnologias já supera a de quase todos os
produtos e serviços bancários

77%

41%

dos brasileiros acima de 10
anos possuem celular

dos adultos possuem

65%

95%

dos brasileiros acima de 10
anos usam internet

dos brasileiros que usam internet
o fazem pelo celular

Fonte: US Census; ; IBGE; Pew Research

smartphone
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A taxa de desemprego aumentou consideravelmente com a crise, mas
deve recuar com a recuperação econômica.

16%

12%
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4%

0%
1Q12
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Com a recuperação econômica, os níveis de consumo digital e de
tecnologia devem aumentar.

% dos brasileiros acima de 14 anos, empregados e desempregados, que:

75%
52%

usam internet

89%
69%

possuem celular

Empregados

Fonte: IBGE

Desempregados
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REFLEXOS POSITIVOS
PARA AS FINTECHS
Com cenários tão favoráveis, os resultados dentro
dos segmentos de fintechs só poderia ser positivo...
DIVERSIFICAÇÃO DE SEGMENTOS
AUMENTO NO INVESTIMENTO
CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FINTECHS
PRINCIPAIS DEALS RECENTES

A cada dia surgem novos segmentos.

Pagamentos

Investimentos

Gestão

Funding

Scoring/Identity

Seguros

Lending

Multisserviços

Crypto

Com crescimento exponencial de investimentos...
Captações de fintechs
brasileiras em US$ M

367*

161
7
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...e da quantidade de fintechs.
Número de fintechs
brasileiras

332
244
200
130

80

54
Ago

Set

2015

Fonte: CB Insights, Goldman Sachs, Conexão Fintech, Fisher VB, FintechLab

Abr

Set

2016

* Inclui FIDC Just e Debt Nubank

Jan

Nov

2017
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Com uma explosão do número e segmentos de fintechs em apenas 2
anos...
Agosto de 2015

Novembro de 2017

Fonte: Fintechlab
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Já vemos diversos deals relevantes dentro do espaço brasileiro de
Fintechs:

US$150 M - Series E

US$55 M - Series C

US$50 M - Series D

US$150 M - Debt

US$19 M - Series B

US$70 M - FIDC Just

US$2,3 B - IPO

US$722 M - IPO

US$250 M - pre-IPO
R$ 1 B - FIDC

R$ 6,3 B - M&A

E pelo mundo, já são 29 Fintechs unicórnios, avaliadas em mais de

US$ 85 bilhões.
Private companies valued +US$1B

Fonte: CB Insights
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EVOLUÇÃO E POTENCIAL
Dadas as condições e a ainda baixa participação no
mercado, as Fintechs estão apenas começando...
MERCADO POTENCIAL
AMADURECIMENTO
REGULAÇÃO
TENDÊNCIAS

Mercado potencial.

US$ 4,7 trilhões é o
tamanho do mercado financeiro global
que as fintechs podem ocupar.

gestão
investimentos

8%

seguros

13%

34%

75

payments 16%

R$
bilhões

é a receita anual
potencial das
fintechs no Brasil
em 10 anos.

29%

lending

Já com sinais de amadurecimento.

Ampliação de

Parcerias

escopo (land &
expand)

entre fintechs e
com bancos

Fonte: Goldman Sachs

Grande
atividade de PE
no mercado

Discussões
e atos

regulatórios
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Primeiras regulações aparecendo, porém com espírito de colaboração.

Abr 2018

CMN apresenta resolução regulamentando o funcionamento de
fintechs no mercado de crédito (crédito direto e P2P).

Mar 2018

BC só vai regular fintechs quando elas se desenvolverem. Objetivo é
criar ambiente favorável a novas empresas, segundo Ilan Goldfajn.

Dez 2017

Resolução da SUSEP permite criação de
seguradoras totalmente digitais.

Mai 2017

Projeto de Lei n° 2.303/2015 em tramitação na Câmara
dos deputados visando a regulação de criptomoedas.

Tendências

Multi-produto

Parcerias

Blockchain

AI e ML

Fintechs que nascem majoritariamente buscando resolver
uma dor estão agora lançando novos produtos. Expandindo
a venda na rede já formada.

Pelo mundo tem se tornado cada vez mais comum fintechs
fazerem parcerias com bancos, seguradoras e outras
fintechs para criação e distribuição de produtos e serviços.

A tecnologia do blockchain começa a ser testada em
diferentes frentes, inclusive com projetos de instituições
financeiras como r3 e ripple.

Assim como blockchain, Inteligência artificial e Machine
Learning começam a ser aplicadas em fintechs. O segmento
de investimentos é um ótimo exemplo.
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REAÇÃO DO STATUS QUO
Para o mercado em geral, e também para as fintechs, a
boa notícia é que os bancos irão acompanhar o
desenvolvimento...
DIGITALIZAÇÃO
NOVAS INICIATIVAS
FOMENTO E APROXIMAÇÃO
AQUISIÇÕES E INVESTIMENTOS

Em 2017, os bancos investiram R$

19,5 bilhões em tecnologia.

Segundo projeções do Goldman Sachs, se os bancos brasileiros
migrarem cerca de 50% da sua base de clientes para plataformas
digitais, podem aumentar seu ROE de 300 a

600 bps.

As transações com movimentação financeira por aplicativos de
celular saltaram 70% em 2017.
No total, foram realizadas 25,6
do canal mobile.

bilhões de transações através

Já surgem novas iniciativas:

E diversas atividades de Fomento:
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No mundo, os bancos já investem ativamente em fintechs...

27
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Portfolio fintechs, equity
financing (2012 - 2018)
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... e no Brasil esse movimento também começa a ser percebido...

... o que serve de incentivo para fintechs e empreendedores
continuarem a se desenvolver e ganhar mercado.
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Ótimas perspectivas para Fintechs

CENÁRIO
O Brasil apresenta um cenário sem paralelo, em relação a outros mercados, com potencial
para fintechs: Alta Concentração Bancária, Rede de agências de alto custo, Preços elevados
do Sistema (tarifas, spread) e baixa penetração.

MOMENTO
Este é o momento pois, ao contrário do passado, reúne algumas condições estruturais: boa
penetração de gadgets de acesso (Smartphones e Internet), maioria da população cresceu
sob influencia da Internet (e cada dia mais entrando no mercado de trabalho) e mais anos de
educação média, com menor resistência a utilizar tecnologia.

ECOSSISTEMA DE FINTECHS
O mercado de fintechs no Brasil já tem se beneficiado, com mais de US$ 367 milhões
investidos em 2017 no segmento (+128% em relação a 2015), mais de 330 fintechs no
mercado e casos já frequentes de fintechs investidas por fundos de Private Equity ou que já
se associaram a instituições financeiras.

POTENCIAL
Estamos apenas no início, a perspectiva é que em 10 anos as fintechs apresentem uma
receita anual de R$ 75 bilhões no Brasil sendo os principais segmentos Seguros, Crédito e
Pagamentos.

REAÇÃO DO STATUS QUO
O sistema bancário tem reagido à inovação, seja via investimentos massivos em TI, fomento
via iniciativas próprias (Next, Digio, Youse) ou a empreendedores (Cubo, InovaBra).
Os bancos precisam ampliar sua presença digital como forma de melhorar eficiência. Para
isso, terão como saída também a associação ou aquisição de fintechs inovadoras.

22

A Fisher é uma Venture Builder com foco em fintechs, transformando
experiências práticas em projetos de tecnologia.

Plataforma de crédito PF
para Bons Pagadores

Plataforma de
investimentos imobiliários

Market place de produtos
financeiros imobiliários

Plataforma de
informações cadastrais
Hub de seguros corporativos

Se quiser saber mais sobre Fintechs ou sobre o nosso
portfólio entre em contato:

Marcelo Nascimento

Pietro Bonfiglioli

marcelo.nascimento@fishervb.com

pietro.bonfiglioli@fishervb.com

fishervb.com

