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RESUMO 

 

 

O mercado de empréstimo a pessoas físicas nacional movimenta, em média, R$519 

bilhões por mês. Parte dessa movimentação, em torno de R$800 bilhões em 2019, 

ocorre por meio via fintechs de crédito, tornando necessária a análise de risco do setor.  

 

Os principais clientes das fintechs são pessoas físicas, sendo que a inadimplência 

nacional de pessoas físicas representa 64% inadimplência total percebida no mercado 

nacional. Ao mesmo tempo que a capacidade de cobrança das fintechs é inferior à de 

bancos em razão da estrutura jurídica menos robusta, que dificulta a persecução do 

crédito, o fato de fintechs desenvolverem modelos de análise mais precisos reduz a 

necessidade de execução. Este trabalho analisa a eficiência das fintechs na prevenção 

da inadimplência como mitigante do risco de inadimplência dos devedores. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The credit market involving individuals in Brazil moves an average of R$519 billion 

Reais a month. Part of these amounts, around R$ 800 billion in 2019, occurs through 

credit fintechs, which raises the need for risk analysis. 

 

Fintech’s main clients are individuals rather than companies, while national default 

rates incurred by individuals currently represents around 64% of the total default rate 

within the Brazilian markets. While the billing capacity of fintechs is not as significant 

as that of Brazilian banks, which makes credit persecution harder due to their less robust 

legal structure, the fact that fintechs develop more precise credit analysis models 

reduces the need for enforcement. This paper analyses fintechs’ efficiency in preventing 

default as a borrowers’ default risk mitigator. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As fintechs são empresas, geralmente startups, que integram o setor financeiro 

e “utilizam a tecnologia, de formas inovadoras, como meio para criar e entregar 

produtos e serviços” (DINIZ, 2018). O surgimento das fintechs vem ligado, por um 

lado, a um movimento de globalização dos bancos comerciais em razão da evolução 

tecnológica de 2008 até os dias de hoje e, por outro, a uma maneira notadamente 

diferenciada de identificar determinados incômodos do público consumidor. Nesta 

junção, a atuação de fintechs surge para atender a um público de forma mais focada nos 

seus clientes e menos no produto oferecido, adaptando o primeiro em razão das 

demandas do segundo – fluxo que, como observou DINIZ (2018), tende a seguir o 

caminho inverso para bancos comerciais, que automatizaram seus processos internos e 

produtos para, só depois, impô-los aos seus clientes. As fintechs aproveitam o espaço, 

neste contexto, para surgir e se desenvolver com a abordagem de foco no cliente e 

aproveitamento das informações destes clientes de modo mais personalizado. O total 

de crédito concedido por meio de fintechs passou de R$ 804 milhões, em 2017, para R$ 

1.195 bilhão em 2018, segundo Schmoller et al,demonstrando o crescimento da 

demanda por empréstimos nesta modalidade.  

  

As fintechs vêm experimentando, em âmbito mundial, crescimento, 

reconhecimento e regulamentação especialmente notáveis nos últimos anos – no Brasil, 

notadamente, desde 20141. No cenário nacional, entre essas novas estruturas, observam- 

se em especial as fintechs de empréstimo entre pessoas, denominadas peer-to-peer 

(P2P), destinadas a atuar como intermediárias em relações de concessão e contratação 

de empréstimos. Ressalvadas as restrições regulatórias para cada uma das modalidades 

previstas na legislação atual, essas novas empresas têm um fator em comum: são recém-

constituídas, inovadoras e focadas nos fatores tecnológicos envolvidos na relação 

credor – devedor que estão intermediando. 

 

                                                      
1 A primeira fintech de empréstimo P2P surgiu em Londres, com a criação da plataforma Zopa em 2005, e 

rapidamente foi espelhada nos Estados Unidos em 2006. No Brasil, em especial, estas plataformas destinadas a 

empréstimos P2P ganharam força a partir de 2014 – empresas como a Nexoos, a Geru, a Simplic e a Biva, 

estruturadas entre 2014 e 2015, marcaram o início do mercado nacional (DINIZ, 2019). 
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Um dos vários fatores que passarão por oscilações diante da ascensão deste novo 

mercado é o risco para os credores. Isto porque os bancos atuais – instituições 

consolidadas, robustas e já estabilizadas – possuem, por um lado, mecanismos 

estruturais e regulatórios de cobranças de dívidas que asseguram a capacidade de 

cobranças incisivas, execuções de garantias céleres e, quando necessário, ações judiciais 

de execução, mas, por outro, apresentam modelos de análise de crédito menos detalhados 

e customizados – o que impacta a eficiência na análise da capacidade de adimplência de 

seus clientes. 

Neste sentido, este trabalho focará, entre os diversos segmentos de atuação das 

fintechs de crédto no mercado nacional, no segmento peer-to-peer lending, ou P2P. Esta 

modalidade é também conhecida como “empréstimo entre pessoas” e constitui no uso 

de plataformas para intermediar a contratação de empréstimos e recebimento de valores 

entre a pessoa contratante e a pessoa contratada, sem a intermediação de instituição 

financeira tradicional ou banco comercial.  

As  fintechs viradas ao mercado de peer-to-peer lending ainda não dispõem de 

mecanismos ágeis de cobrança e, especialmente em razão do volume dos empréstimos 

concedidos, são em grande maioria aproveitadas por pessoas físicas interessadas em 

empréstimos de pequeno porte, que são, por sua vez, responsáveis por boa parte da 

oscilação da taxa de inadimplência apurada no mercado de crédito nacional. Desta 

forma, tem-se, para as fintechs, um público majoritariamente composto de indivíduos 

com menos capacidade financeira e, portanto, maior risco de inadimplência.  

Neste trabalho, analisa-se o cenário de crédito no Brasil e as taxas de 

inadimplência que ocorrem neste mercado e, após, confronta-se a capacidade de 

cobrança e de análise prévia de crédito de bancos e fintechs para identificar os principais 

riscos para os credores de emprestar seus recursos por cada tipo de intermediário.  

 

 

2. AS FINTECHS DE CRÉDITO PEER-TO-PEER NO BRASIL 

 

 

2.1. HISTÓRICO E BASE LEGAL E REGULATÓRIA NACIONAL 
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O mercado bancário sempre apresentou determinadas barreiras à entrada que 

dificultaram a ascensão de outras instituições – não à toa, a concentração bancária no 

Brasil hoje, exposta pelo Bacen por meio do Relatório de Economia Bancária de 2019, 

é de 81%2. A ascensão das fintechs encontrou barreiras à entrada relevantes, incluindo 

acessos à informação da base de clientes, pessoas e números de pessoas envolvidos na 

inicialização das fintechs (que começam, inevitavelmente, como startups e têm, por 

tanto, limitações para contratações em primeiro momento) e os custos envolvidos no 

investimento em sistemas para coordenar e realizar suas atividades. A automação destes 

processos, bem como a abordagem diferenciada que fintechs tendem a apresentar em 

relação às “dores” do consumidor em relação ao sistema bancário tradicional, tende a 

aumentar a receptividade deste mesmo público a novas soluções que não esbarrem 

nestas dores. Num cenário, bem resumido por DINIZ (2018), de alta concentração 

bancária, sentimento de aversão a bancos comercias e aplicação tecnológica desprovida 

da preocupação com as demandas dos clientes desejada, o ambiente se torna altamente 

favorável para o surgimento de novas tecnologias que se proponham a amenizar estes 

problemas.   

 Nesse sentido, a base das fintechs de crédito é a utilização de modelos de análise 

de crédito capazes de considerar características individuais e restritas de cada cliente. O 

mercado de empréstimos P2P no Brasil começou a se desenvolver por volta de 2014, 

quando instituições financeiras e parceiros (majoritariamente correspondentes 

bancários3) passaram a explorar estruturas que viabilizassem o empréstimo entre pessoas 

e, ao mesmo tempo, pudessem ser acomodadas na regulamentação vigente no Brasil. Isto 

porque países desenvolvidos já vinham implementando e regulamentando fintechs dos 

mais diversos ramos desde o início dos anos 2000, inspirando os players nacionais a 

buscar alternativas estruturais enquanto as entidades reguladoras ainda não 

conseguissem acomodar estas práticas. 

As estruturas mais típicas neste momento eram a securitização de créditos, 

geralmente incluindo fundos de investimento em direitos creditórios adquirindo crédito 

                                                      
2 Neste relatório, o Bacen especifica que os cinco maiores bancos comerciais do Brasil – Santander, Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Santander e Itaú Unibanco – detêm, hoje, 81% dos ativos totais do 

segmento bancário comercial.  
3 Correspondentes bancários são entidades não fiscalizadas pelo Bacen às quais instituições financeiras reguladas 

podem “delegar” determinadas funções, tais como cobrança e análise de crédito. A atividade dos 

correspondentes deve ser controlada pelo Bacen e está descrita na Resolução 3.954, de 24 de fevereiro de 2011. 
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detido por uma pessoa contra uma instituição financeira, e emissão de cédulas de crédito 

bancário por uma pessoa contra uma instituição financeira com posterior cessão das 

CCB aos correspondentes bancários. Também, neste ponto, apenas instituições 

financeiras poderiam emprestar recursos ao público. 

Neste contexto, e em linha com a movimentação mundial, as fintechs de crédito 

foram regulamentadas no Brasil pelo Banco Central (“Bacen”) em 2016. No contexto 

da Resolução nº 4.656 de 2018, foram criadas a Sociedade de Crédito Direto (“SCD”) 

e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (“SEP”). 

A SCD e a SEP são consideradas fintechs, mas somente a SEP é atualmente 

considerada, pelo Bacen, como plataforma de P2P. Isto porque a SCD é uma sociedade 

destinada a realizar empréstimo entre pessoas sem, no entanto, poder captar recursos 

do público para tanto – ou seja, a SCD deve realizar seus empréstimos com recursos 

próprios, sem recorrer a captação de recursos externos esta finalidade. 

Não obstante o conceito trazido pelo Bacen, a SCD pode captar recursos do 

público mediante a emissão de ações – que, de certo modo, conseguiria acomodar a 

realização de P2P lending por meio de uma SCD. Captações de recursos em sociedades 

por ações de capital fechado são procedimentos relativamente simples de serem 

implementados e baratos em termos práticos4, o que nos leva a crer que, em verdade, é 

possível implementar estruturas de P2P inclusive em SCD. 

A SEP, por outro lado, realiza expressamente operações de crédito entre 

pessoas, interpondo-se na relação credor-devedor e intermediando estas tratativas e 

cobrando taxas por estes serviços. Vale ressaltar que, nas operações envolvendo SEP, a 

exposição de um mesmo credor a um devedor deve ser limitada a R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). 

Tanto a SEP quanto a SCD devem ser constituídas sob a forma de sociedade por 

ações e devem ter capital social mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Ainda, foi criada, pela Lei Complementar nº 167, de 2019, a Empresa Simples 

de Crédito (“ESC”). Esta empresa deve adotar, obrigatoriamente, a forma de empresa 

                                                      
4 Não é necessário, em regra, registro em qualquer mercado organizado para a emissão de ações de sociedade 

anônima de capital fechado. Basta a realização de uma assembleia geral de acionistas deliberando a emissão de 

novas ações e o correspondente arquivamento na junta comercial competente. 
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individual de responsabilidade limitada5, empresário individual6 ou sociedade limitada7 

cujos sócios sejam somente pessoas naturais. Neste sentido, alguns pontos devem ser 

abordados: em primeiro lugar, a Lei nº 13.874, de 2019 (“Lei da Liberdade 

Econômica”), criou a sociedade limitada de um sócio só, possibilitando, de acordo com 

as disposições legais, mais uma estrutura de empréstimos via pessoa jurídica e não mais 

como pessoa física8. 

A ESC, no entanto, trouxe uma inovação em relação à SCD e à SEP: pode utilizar 

a alienação fiduciária, modalidade de garantia, nas suas operações. Significa dizer que 

esta possível fintech pode exigir que o devedor, no ato da contratação do empréstimo, 

entregue bens em alienação fiduciária sujeita a execução pela sociedade em caso de 

inadimplência – apresentando uma segurança adicional ao credor – faculdade não 

atribuída à SCD e à SEP. 

Além disso, esta empresa só pode conceder empréstimos a microempresários 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. 

A ESC, dado que não é uma instituição registrada no Bacen, possui limitação 

no valor de suas operações até o limite do capital social integralizado e sua receita bruta 

anual (aqui incluídos os valores auferidos a título de cobrança de juros), que não poderá 

superar o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) – é o limite 

da receita bruta anual para empresas optantes do regime tributário do Simples nacional. 

A limitação do valor para as transações possivelmente se deve à maior liberdade que esta 

empresa tem em sua atuação, justamente por não ser regulada pelo Bacen e por possuir 

estrutura relativamente simples de empréstimo entre pessoas jurídicas. 

A mais recente inovação que impacta este mercado é a chamada “trava bancária 

de recebíveis”, trazida pela Resolução nº 4.734, de 2019, e a Circular nº 3.952, também 

de 2019.  

                                                      
5 Tipo societário que, além de possuir personalidade jurídica própria, permite a limitação de responsabilidade – 

ou seja, a pessoa física não é responsável por dívidas da empresa superiores a seu capital social. 
6 Tipo societário raramente adotado por não haver separação patrimonial entre o sócio e a sociedade, de modo a 

expor em alto grau o patrimônio do empresário. 
7 Dos três, é o tipo mais comumente utilizado. 
8 Uma das diferenças mais relevantes entre a EIRELI e a sociedade limitada de um sócio só é o requisito de 

capital social mínimo para constituição – a EIRELI exige um capital social mínimo integralizado de cem vezes o 

salário mínimo vigente no exercício. 
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A trava bancária, mecanismo já existente e utilizado anteriormente à edição 

destes normativos, consiste em uma ferramenta do Bacen capaz de informar o mercado 

de que determinados recebíveis detidos por uma empresa não estão disponíveis para 

novas operações, ou seja, já estão gravados como garantia de outras operações e não 

podem, portanto, ser reutilizados.  

A trava bancária de recebíveis trazida pela nova legislação permitirá a utilização 

de recebíveis de cartão de crédito para utilização, pelos seus titulares, como garantia na 

contratação de empréstimos tanto para instituições financeiras, devidamente registradas 

como tais, bem como tratará, também, da cessão de tais recebíveis (desde que, claro, 

não gravados anteriormente com trava bancária) a instituições em geral, sejam elas 

financeiras ou não, como forma de securitização destes créditos. A nova legislação 

inclui, entre outras disposições, que determinados recebíveis recebidos por uma 

credenciadora poderão ser dividos entre unidades distintas de ativos financeiros, que 

poderão, daí, ser cedidos, total ou parcialmente, a instituições para securitização ou 

utilizados, também no todo ou em parte, como garantia de empréstimos contratados.  

Estas operações possibilitarão a trava “parcial” destes recebíveis relativos a 

operações com cartão de crédito, de modo que o restante dos recursos, que excederem 

a quantia efetivamente gravada, seja de livre movimentação pelo devedor – mecanismo 

distinto daquele envolvendo, por exemplo, contas escrow de movimentação restrita. 

Esta dinâmica deve ser recebida pelo mercado, especialmente entre pequenas e médias 

empresas, com bons olhos, uma vez que tende a melhorar a eficiência das transações 

vinculadas a recebíveis de cartão de crédito e, com isso, favorecer o aumento da oferta 

de crédito, dado que poderão, agora, contar com a outorga de uma garantia mais 

eficiente, menos burocrática e que tende, portanto, a beneficiar tanto credor quanto 

devedor.  

 

 

3. ANÁLISE DO CENÁRIO DE CRÉDITO NACIONAL 

 

 

A análise do cenário atual no seto de crédito no Brasil é essencial para que se 

compreenda o segmento vinculado às fintechs de crédito.  

Para a análise econômica pertinente, será utilizada a base de dados do Bacen 
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relativa ao mercado de crédito nacional. Emetker et al (2015) já relacionava, em seus 

estudos, que os índices de inadimplência apurados entre os consumidores de uma das 

maiores plataformas de empréstimo P2P norte-americana seguem padrão similar aos 

índices de inadimplência apurados em âmbito nacional no mercado de crédito (sem 

limitação, portanto, ao tipo de instituição intermediando o empréstimo) para o mesmo 

público alvo. 

Por esta razão, para esta etapa, será aproveitada a mesma lógica – serão 

analisados os índices de inadimplência nacional, apurados pelo Bacen sem distinção de 

perfil de instituição intermediária, para traçar os possíveis riscos de inadimplência para 

fintechs. 

 

3.1. COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Os dados utilizados para esta análise foram integralmente extraídos do sítio 

oficial do Bacen. O site apresenta uma seção de estatísticas levantadas pelo próprio 

banco, disponibilizadas em arquivos excel em base mensal com (i) estimativas dos 03 

(três) meses anteriores ao mês de divulgação e (ii) dados consolidados referentes aos 12 

(doze) meses anteriores ao período de estimativas. 

Desta forma, a título de exemplo, se a base é acessada em setembro, fornecerá 

dados estimados de agosto, julho e junho e consolidados até junho do ano anterior. 

Os dados utilizados na análise são indicadores apurados pelo próprio Bacen com 

base nas informações periódicas fornecidas pelas instituições financeiras 

supervisionadas. Cada indicador representa o percentual de inadimplência apurado para 

cada modalidade de contratação de empréstimo de pessoas – no caso deste trabalho, 

para pessoas físicas. 

Os dados foram separados entre pessoas físicas e jurídicas por duas razões: em 

primeiro lugar, pessoas jurídicas possuem mais facilidade que pessoas físicas para 

contrair empréstimos com grandes instituições financeiras – de modo que, dadas todas 

as limitações regulatórias, torna-se menos custoso em sentido operacional recorrer a 

bancos de grande porte. Em segundo lugar, como será detalhado no item 4.2 abaixo, 

pessoas físicas possuem maior influência nos índices de inadimplência nacional do que 

pessoas jurídicas. 



15 

 

 

A intenção da pesquisa de dados e consolidação da base foi obter um 

levantamento descritivo dos índices de inadimplência das pessoas físicas no mercado 

de crédito nacional para, em seguida, partir para a análise do setor de fintechs em si.  

Diante da variedade disponibilizada pelo Bacen, foram selecionados os 

seguintes itens compondo a inadimplência total: 

 

(i) Índice de inadimplência das pessoas físicas (“Inad_PF”): percentual 

de inadimplência incorrido por pessoas físicas no mês. 

 

(ii) Índice de inadimplência total (“Inad_Total”): percentual de 

inadimplência incorrido por pessoas físicas e pessoas jurídicas no período. 

 

(iii) Valor de empréstimo para pessoas físicas (“Val_Emp_PF”): valor, em 

bilhões de reais, concedido a título de empréstimo para pessoas físicas por mês. 

 

(iv) Valor de empréstimo total (“Val_Emp_Total”): valor, em bilhões de 

reais, concedido a título de empréstimo para pessoas físicas e pessoas jurídicas por 

mês. 

 

(v) Cheque especial (“CE”): percentual de inadimplência das pessoas 

físicas devedoras em cheque especial. 

 

(vi) Crédito pessoal (“CP”): percentual de inadimplência das pessoas 

físicas que contrataram crédito pessoal. 

 

(vii) Aquisição de veículos (“AV”): percentual de inadimplência das 

pessoas físicas que contrataram empréstimo para aquisição de veículos. 

 

(viii) Aquisição de outros bens (“AOB”): percentual de inadimplência das 

pessoas físicas que contrataram empréstimo para aquisição de veículos. 

 

(ix) Período: mês e ano de cada uma das variáveis supra. 

 

O recorte temporal foi feito de janeiro de 2002 a março de 2020. Para os efeitos 
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da pesquisa, considerou-se inadimplemento a definição legal, ou seja, mínimo de 90 

(noventa) dias de atraso no pagamento em relação ao vencimento da dívida. Os dados 

são enviados ao Bacen por todas as instituições financeiras concedentes de crédito 

registradas no país, sem distinção de perfil – ou seja, não há, nos dados, distinção entre 

empréstimos concedidos por bancos ou por fintechs. 

Todos os itens da base de dados foram captados considerando somente recursos 

livres, excluídos os recursos vinculados. 

Os dados foram extraídos de cada uma das tabelas divulgadas pelo Bacen, 

padronizados e lançados em linguagem R para a análise descrita no item 3.2 abaixo. 

 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados apurados foram lançados no R e, em seguida, foi feita a análise 

quantitativa dos dados, cujos primeiros resultados vêm demonstrados abaixo: 

 

 

Número de Observações  219 

 

Número de Variáveis 9 

 

Período de Observação Janeiro-2002 a março-2020 

 

Identificação das Variáveis -  Inad_PF: Índice de inadimplência das pessoas 

físicas  

- Inad_Total: Índice de inadimplência total 

- Val_Emp_PF: Valor de empréstimo para pessoas 

físicas 

- Val_Emp_Total: Valor de empréstimo total 

- CE: Cheque especial 

- CP: Crédito pessoal  

- AV: Aquisição de veículos  

- AOB: Aquisição de outros bens 

Tabela 1 – Resumo dos dados lançados no R e identificação/definição das abreviações das 

variáveis.  
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Além de a base ser composta de 219 observações, com 9 variáveis, foram 

obtidas as seguintes informações: 

 

Identificação da Variável Inad. Mínima Média Inad. Máxima Desvio Padrão 

Cheque Especial 4,9% 10,6% 18,1% 3,3% 

Crédito Pessoal 2,2% 4,5% 9,5% 2,1% 

Aquisição de Veículos 1,7% 3,9% 7,2% 1,2% 

Aquisição de Outros Bens 8% 11,1% 15,8% 1,7% 

Tabela 2 – Taxas de inadimplência mensais apuradas no período de janeiro de 2002 a março 

de 2020, e seus dados acessórios calculados para cada variável componente da 

inadimplência total incorrida por pessoas físicas. 

 

 

 

 

Variável Inad. Mínima Inad. Média Inad. Máxima Desvio Padrão 

Inadimplência de 

Pessoas Físicas 

4,7% 6,6% 8,5% 1,1% 

Inadimplência 

Total 

3,5% 5,4% 9,1% 1,4% 

Tabela 3 - Taxas de inadimplência mensal mínima, média e máxima incorridas por 

pessoas físicas e, em conjunto, por pessoas físicas e jurídicas (total) no período de 

janeiro de 2002 a março de 2020, bem como respectivos desvios-padrão. 

 

 

Os dados demonstraram que o índice de inadimplência média incorrido por 

pessoas físicas no período estudado foi registrado em 6,6%, enquanto a inadimplência 

média considerando pessoas físicas e pessoas jurídicas apresentou patamar inferior, em 

5,4%. Este é o primeiro indicativo  de que a inadimplência entre pessoas físicas é mais 

alta e mais frequente que o inadimplemento de pessoas jurídicas, dado que  este puxa a 

média para baixo. 

 

A relação entre as taxas de inadimplência de pessoas físicas e total é 

demonstrada pelo gráfico abaixo, evidenciando tanto a relação entre as taxas de 

inadimplência de pessoas físicas e taxas totais quanto a taxa relativamente superior de 

inadimplência de pessoas físicas: 
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A correlação entre as duas variáveis é considerada alta, de aproximadamente 

54%. O resultado é esperado, dado que a inadimplência total é composta pelos índices 

de inadimplência de pessoas físicas e pessoas jurídicas – e demonstra o maior peso da 

inadimplência de pessoas físicas nos índices totais de inadimplência. 

Um dos recentes relatórios emitidos pelo Bacen aponta a ascendência do crédito 

pessoal como um dos fatores que impactou fortemente a inadimplência de pessoas 

físicas do período-base – a variação da taxa de inadimplência atribuída especificamente 

ao crédito pessoal, bem como sua queda considerável desde o início do período de 

análise, estão refletidas no gráfico abaixo: 
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A partir deste gráfico, observa-se com mais facilidade a queda corrente da taxa 

de inadimplência de pessoas físicas em relação à taxa atribuída a empréstimos contraídos 

sob crédito pessoal – apresentando a provável influência da variável de crédito pessoal 

nas taxas de inadimplência de pessoas físicas. A queda abrupta da taxa entre 2010 e 

2015 não foi justificada pelo Bacen. 

Não obstante, a queda da taxa de inadimplência dos contratantes de crédito 

pessoal é consistente com os resultados de Coelho (2010), que já havia identificado o 

início da queda em 2007. A queda permaneceu estável até janeiro de 2012, quando 

passou dos 5,5% de inadimplência em dezembro de 2011 para apenas 2,9%. 

Em Coelho (2010), identifica-se que uma das principais razões para a baixa 

inadimplência do crédito pessoal vem do background check rodado pela instituição 

concedente em relação ao tomador de crédito, bem como ao fato de que as parcelas são 

deduzidas da conta bancária de titularidade do tomador quando há saldo disponível – 

fintechs, enquanto desenvolvem muito bem o primeiro, geralmente não podem 

implementar o segundo por limitações regulatórias. 

O valor médio concedido a título de empréstimo também é relevante. Enquanto 

pessoas físicas foram responsáveis pela contração de um volume médio de R$ 519,3 
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bilhões por mês no período estudado, o volume médio total, considerando pessoas 

físicas e jurídicas, foi de R$ 1.031,4 bilhões de reais por mês – desconsiderada a 

correção monetária do período.  

Analisando os dados anteriores, pode-se inferir que pessoas jurídicas (i) 

contraíram volume similar de empréstimos em relação a pessoas físicas e (ii) 

mantiveram uma taxa de inadimplência mais baixa, puxando para baixo o percentual de 

inadimplemento total. 

Os indicadores mínimo e máximo nos setores de empréstimo específicos 

apresentaram variação relevante. No campo cheque especial, a inadimplência mínima 

foi de 4,9%, enquanto a máxima foi de 18,1%. No quesito crédito pessoal, a 

inadimplência é bem inferior: mínimo em 2,2% e máximo em 9,5%. A inadimplência 

de crédito para aquisição de veículos também foi relativamente baixa, com mínima em 

1,7% e máxima em 7,2%, enquanto a inadimplência de crédito para aquisição de outros 

bens em geral variou entre 8,0% e 15,8%. 

 

4. O RISCO DE CRÉDITO EM P2P LENDING 

 

 

4.1.  COMPARTIMENTALIZAÇÃO DOS RISCOS 

 

 

Seja no cenário nacional ou internacional, fintechs tendem a direcionar a maior 

parte de seus empréstimos para pessoas físicas que contraem empréstimos de baixo 

valor – em especial aqueles que, submetidos às análises de credit lending performadas 

por bancos de grande porte, acabam não atingindo a pontuação necessária. 

Apesar de os dados dos usuários e do desempenho das grandes fintechs 

brasileiras atuantes não serem públicos, estudos internacionais – inclusive os 

mencionados neste trabalho – já indicaram as tendências seguidas pelo principal público 

alvo deste mercado. 

Os riscos são tipicamente divididos entre ex ante – significando o risco pré 

concessão do empréstimo, que gira em torno da assimetria de informações do credor 

em relação a um devedor, e ex post – que, por sua vez, se resume à capacidade de 

cobrança dos valores emprestados a este devedor. Möllenkamp pertinentemente aponta 
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que ambos giram em torno do mesmo fator: as chances de este devedor sanar seu crédito 

para com o credor. 

 

4.2.  A ATUAÇÃO DE BANCOS E DE FINTECHS NO RISCO EX ANTE E EX POST  

 

O recente estudo conduzido por Hughes et al (2018) produziu resultados 

condizentes com o que é exposto neste trabalho – incluindo a segregação, embora não 

expressa, dos riscos do empréstimo entre antes e após sua concessão.  

Segundo Hughes et al (2018), bancos comerciais e o Lending Club, uma das 

maiores fintechs de crédito americanas, possuem performance, no geral, similares em 

termos de eficiência. Os bancos comerciais estudados por Hughes et al (2018) sofreram, 

nos períodos estudados, o maior índice de inadimplência estudado entre todos os grupos 

analisados – incluindo fintechs de crédito. Ainda, o estudo identifica que a fintech-

modelo de estudo apurou, no período estudado, a maior média de best-practice ratio – 

que reflete a eficiência na concessão do empréstimo pela fintech, superior à dos bancos. 

O indicador apurado foi de 4,7%, contra 0,37% atribuídos aos bancos relevantes.   

O estudo apurou, ainda, que os maiores bancos concedentes de crédito arcam, 

também, com a maior taxa de inadimplência – o que, no Brasil, dispararia a necessidade 

de execução. Esta conclusão vem associada à concessão de créditos mais arriscados e 

menor eficiência na apuração do perfil dos contratantes de crédito – no entanto, a 

eficiência final é equiparável à das fintechs. 

Esta afirmação não significa que ambas as categorias institucionais atuem de 

formas similares. Os estudos de Hughes et al demonstraram, também, que os bancos 

estudados vivenciaram maior índice de inadimplência. O Lending Club, por outro lado, 

indicou um índice de performance dos créditos superior aos resultados apurados em 

relação aos bancos estudados – superioridade esta que os autores atribuem à capacidade 

tecnológica, algoritmos vançados e fontes de dados alternativas, conforme já apurado 

neste trabalho. 

Em termos estruturais, vê se que a estrutura mais robusta de bancos pode operar 

a favor e contra sua eficiência na exequibilidade dos créditos. Para começar, a própria 
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existência de um crédito a ser cobrado pressupõe uma falha da análise do modelo de 

avaliação – uma pessoa aprovada pelo modelo como capaz de sanar seu crédito não foi 

capaz de fazê-lo como previsto, o que reacende a base criativa das fintechs que já foi 

descrita acima.  

É difícil estimar resultados brasileiros com base neste e outros estudos, em sua 

maioria conduzidos no exterior e em locais nos quais a própria estrutura deste mercado 

já está desenvolvida e regulatoriamente amparada. Além de o mercado ainda estar em 

ascensão no Brasil, como descrito no início deste trabalho, a regulação nacioanl ainda 

é incipiente – a primeira norma destinada a regulamentar as fintechs surgiu em 2018, 

ao contrário de países que já tiveram contatos duradouros com as estruturas. Além disso, 

o próprio Bacen ainda não disponibiliza uma base de dados específica para fintechs e 

as próprias instituições, em âmbito nacional, não disponibilizam publicamente seus 

dados, tornando qualquer projeção ou estimativa dificultada. 

Não é o que ocorre com bancos. Estas instituições, além de possuírem, em sua 

maioria, departamentos jurídicos próprios e contratos com bancas de advocacia 

destinadas a lidar com demandas de contencioso de massa (como a maioria das 

empresas de médio e grande porte no Brasil), são amparadas pelo ordenamento jurídico. 

Não só isso – bancos foram a única instituição legalmente permitida a realizar operações 

de crédito durante anos. É natural que a legislação tenha sido elaborada pensando 

apenas neles. 

Conforme já foi exposto acima, bancos têm, por exemplo, liberdade de contrair 

garantias em contrapartida à concessão de um crédito, operação que é, quando não 

vedada, altamente restrita quando ligada às fintechs, mas são capazes de atribuir boa 

segurança e redução de custo na execução de crédito inadimplido.  

Portanto, parece seguro inferir que fintechs são capazes de elaborar modelos 

com maior capacidade preditiva da inadimplência do que os setores de crédito de bancos 

ao considerarem características individuais dos tomadores de empréstimo que são de 

difícil levantamento e rastreio (ou mesmo consideradas irrelevantes) por instituições 

mais robustas. 

Alguns possíveis exemplos seriam fatores trazidos por Herzenstein et al (2008): 

horário de contratação do empréstimo e erro de digitação do e-mail no momento do 
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cadastro para receber o crédito. De acordo com Herzenstein, pessoas que contratam 

empréstimos após horário comercial demonstram maior chance de incorrerem em 

inadimplência deste empréstimo. Da mesma forma, pessoas que, no momento do 

cadastro na plataforma, incorrem em erros de digitação nos respectivos e-mails têm 

maior probabilidade de inadimplir no futuro. 

Estes são exemplos de dados que instituições financeiras de grande porte 

dificilmente conseguiriam rastrear. Primeiro porque os empréstimos ainda não são 

contratados de forma 100% digital nestas instituições, o que dificultaria, por exemplo, 

a ligação do horário de contratação e o rastreio do fator impulsivo que possivelmente 

vem ligado a este risco. Depois porque o alto volume de clientes já consolidados nestas 

instituições limita a capacidade de rastreio destes dados “menores” – ou seja, que, 

tipicamente, afetam de forma menos relevante o modelo do que fatores como score de 

crédito no Serasa. 

Ainda, grandes instituições possuem setores segregados e com possíveis 

dificuldades de comunicação interna intersetorial, dificultando o trânsito de 

informações que poderiam, eventualmente, afetar o veredicto sobre a concessão ou não 

de um determinado crédito ou mesmo antecipar sua possível inadimplência. 

Neste contexto, fintechs têm apresentado desempenho relativamente superior na 

fase de análise de crédito – a fase ex ante –, tornando as concessões de recursos mais 

criteriosas. 

Por outro lado, a robustez das instituições financeiras, bem como sua capacidade 

e hábito9 de exigir maior rol de garantias pela legislação vigente, capacitam estas 

instituições para o momento após a concessão do crédito: a fiscalização do devedor e a 

cobrança em casos de inadimplência. Os bancos tradicionais, além de possuírem vasto 

departamento jurídico interno e contratos estáveis com bancas de advocacia 

especializadas em contencioso de massa, possuem sistemas de acompanhamento que 

permitem uma fiscalização ainda mais acirrada de seus devedores, agilizando a 

identificação do risco de inadimplência. 

A partir da identificação do risco de inadimplência, geralmente, o caminho se 

                                                      
9 Segundo relatório da PWC, mais de 40% das fintechs de crédito estudada afirmam conceder crédito a pessoas 

físicas sem qualquer garantia.  
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inicia no contato com o devedor para alerta de que o pagamento está em atraso. Esta 

comunicação pode se repetir por duas ou até três vezes. Não sanado o atraso, recorre-

se à notificação extrajudicial, informando da proximidade da inadimplência e incidência 

de juros moratórios. Transcorridos os 90 (noventa) dias de atraso, ou seja, configurada 

a inadimplência formal, o banco pode (i) recorrer à execução da garantia, se existente, 

ou, num passo seguinte, (ii) partir à execução judicial do crédito. Fintechs podem 

encontrar dificuldades ou menos agilidade na notificação extrajudicial e nos 

procedimentos pós inadimplência, em razão do ainda escasso amparo regulatório para, 

por exemplo, acesso aos dados bancários, bloqueio de conta e negativação, e da 

estrutura insuficiente para garantir a execução destes passos de forma tempestiva. 

Neste ponto, vê se também que a qualidade e intensidade do amparo regulatório 

da prática de concessão de créditos via fintechs pode ter resultado significativo no longo 

prazo – neste sentido, Claessens et al (2018) aponta que a regulação mais restrita pode, 

por um lado, aumentar a segurança dos players envolvidos, mas, por outro, inibir a 

inovação no mercado e sufocar o crescimento da indústria. 

Por esta razão, a análise exclusivamente jurídica não é suficiente para embasar 

toda a discussão que rodeia o risco para credores, uma vez que o porte e estrutura dos 

bancos são desvantajosos para a análise do credito, mas eficazes para a cobrança de 

créditos já inadimplidos, enquanto as fintechs vão em direção vantajosa no primeiro 

ponto e ficam em desvantagem comparativa no segundo.  

Fintechs tendem a expor os potenciais credores de P2P a maiores riscos de 

assimetria de informação e monitoramento dos credores – ambos, segundo Gorton et al 

(2003), os maiores desafios encarados por intermediários no mercado de crédito. Vale 

destacar, neste ponto, que, assim como os custos de perseguição do crédito devido, 

conforme será discutido abaixo, fintechs também não dispõem de mecanismos de 

monitoramento de um devedor, posto que este tipo de ação é, também, custosa e 

geralmente incluída nos custos de um banco comercial. No mesmo sentido, os sistemas 

de comunicação financeira não identificam com a mesma precisão um empréstimo feito 

via banco comercial e um empréstimo feito via fintech. Desta forma, a liberdade de um 

devedor para eventualmente direcionar os recursos emprestados é significativamente 

maior, permitindo, desta forma, também um aumento significativo do risco de 

inadimplência. 
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Nesse sentido, Emetker et al (2015), em estudo direcionado a analisar os dados 

de uma das maiores plataformas norte-americana de peer-to-peer lending, aponta que, 

apesar de a taxa de inadimplência dos empréstimos desta plataforma a cada ano se 

manter relativamente baixa, em torno de 4,6%, há um viés na analise em razão da 

maturidade destes empréstimos – a taxa de inadimplência de empréstimos maduros é 

substancialmente mais alta, em torno de 18,6%. 

Ainda, no mesmo estudo, Emetker et al (2015) identificou, com base nos dados 

de inadimplência divulgados pelo banco norte-americano, que os tomadores de 

empréstimos que recorrem a fintechs para P2P lending não pertencem nem ao 1/3 com 

maior risco de inadimplência, dado que existe uma pontuação mínima de credit score 

para que uma pessoa possa contratar um empréstimo neste ramo via plataforma, nem ao 

1/3 com menor chance de inadimplência segundo o mesmo modelo, o que fatalmente 

aumenta o risco geral de realizar empréstimos por meio de uma fintech nesta 

modalidade. 

A fixação das taxas de juros praticadas pela fintech americana, segundo Emetker 

et al (2015), sequer compensa o risco incorrido por um investidor ao emprestar recursos 

a um investidor de alto risco de inadimplência – de modo que, mesmo naquele cenário, 

em que os investidores têm a possibilidade de escolher o tomador dos seus recursos e 

não são apresentados ao 1/3 mais arriscado dos Estados Unidos, o risco já parece 

extrapolar o prêmio. 

No Brasil, a prática não parece, ate o momento, realizar o mesmo recorte – 

foram realizados diversos testes em plataformas digitais que praticamente garantem, 

antes mesmo de analisarem o risco de crédito de um tomador, a concessão do 

empréstimo solicitado e a estimativa de taxa de juros. Em outras palavras, 

independentemente da pontuação, saúde financeira ou outros mecanismos de análise de 

risco de crédito, alguém emprestará recursos a uma pessoa física que pode, em verdade, 

representar risco de inadimplência excessivo em relação ao investidor em questão – 

problemática também já apontada em Emetker et al (2015).  

A cobrança de taxas de juros por fintechs não encontra limitação regulatória 

divergente daquela imposta a bancos, de modo que os resultados encontrados por 

Emetker et al (2015) relativos aos ajustes das taxas de juros para compensar maior risco 

de determinados credores seriam aplicáveis ao cenário brasileiro.  
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É essencial também avaliar a capacidade de cobrança destas empresas em 

relação a bancos já incorporados no mercado. A inadimplência de um devedor, em um 

mecanismo tradicional de contratação de empréstimo por grandes bancos, pode ser 

mitigada em razão das formas de cobrança disponíveis para estas instituições 

financeiras: bancos têm substancialmente maior facilidade para exigir garantias, contas 

certificadas e prestação de contas com regularidade para maior poder de monitoramento 

de riscos de inadimplência, bem como departamentos jurídicos consolidados que 

também tendem a possuir mecanismos céleres de execução judicial, quando necessário. 

Tais mecanismos, nos casos em que permitidos às fintechs de P2P lending (garantias, 

por exemplo, possuem aplicabilidade restrita pela legislação) exigiriam altos custos 

operacionais para serem implementados – conforme amparado, inclusive, pelo relatório 

do Ministério da Economia publicado em 2019. 

Ainda, esbarra-se na constante das discussões relativas à dinâmica de 

empréstimos: o acesso, por bancos comerciais já estruturados, a informações de bancos 

de dados exclusivos versus a capacidade, mais frequentemente atribuída a fintechs, de 

desenvolvimento de modelos de machine learning capazes de identificar, com precisão, 

um devedor mais ou menos propenso à inadimplência – sendo que, nesta seara, apesar 

de bancos já terem identificado esta capacidade e trabalharem também no 

desenvolvimento de modelos com o mesmo objetivo, aqueles elaborados por fintechs 

tendem a ser mais completos e precisos. Esta diferença é também abordada em 

Claessens et al (2018). 

Por fim, em termos legais, os procedimentos de cobrança no Brasil e no exterior 

são majoritariamente similares em relação aos procedimentos de notificação, cobrança 

e negativação em sistemas de acesso público. Apesar de garantias serem permitidas pela 

legislação estrangeira, a existência preponderante de estudos e artigos tratando 

especificamente de créditos não garantidos parece sugerir que este mecanismo não seja 

tão utilizado – possivelmente em razão de o procedimento ser demorado e menos 

eficiente na execução de garantias. A legislação nacional ainda pode ser melhorada para 

incentivar e melhorar a segurança para os credores – a permissão e popularização da 

concessão de garantias e incentivos regulatórios à elaboração de políticas de cobrança 

incisivas podem melhorar a atuação das fintechs de crédito ex post de modo a 

complementar a já evidenciada eficiência ex ante.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O mercado de crédito nacional passa por constantes oscilações, sendo que, no 

campo da concessão de crédito para pessoas físicas, as taxas de inadimplência giram 

em torno de 4,7% e 8,5% e são notadamente superiores à inadimplência incorrida por 

pessoas jurídicas.  

Pessoas físicas são, também, o maior público-alvo das fintechs de crédito 

existentes no país, constituindo mais de 60% dos clientes, o que leva a crer que o risco 

de inadimplência para os credores por meio destas plataformas pode ser majorado –

também considerando que, quando ocorrem operações como uma securitização de 

recebíveis, por exemplo, no mercado de crédito, este crédito é retirado do radar do 

Bacen e deixa, portanto, de integrar as estatísticas e reportes periódicos do índice de 

endividamento no Brasil, dificultando o acesso à informação.  

O crescimento do mercado nacional afeta diretamente o número de transações 

ocasionadas neste mercado e, neste cenário, a adimplência dos devedores é, 

evidentemente, fator de grande relevância para aqueles que desejam diversificar seus 

investimentos ao emprestar recursos por meio das plataformas digitais.  

Apesar de não haver, no Brasil, uma base regulatória consolidada que separe as 

taxas de juros cobradas por bancos de grande porte daquelas cobradas por fintechs, o 

cenário internacional identifica que estas taxas são, de fato, mais baixas que as cobradas 

por bancos. Mesmo considerando que as taxas de juros são ajustadas de acordo com o 

valor e o risco de inadimplência de um determinado credor, Emetker et al (2015) 

identificou uma diferença de quase três pontos percentuais na taxa de juros média 

cobrada – de 10,81% via plataforma de P2P lending para 13,00% via simulação de 

empréstimo por sistema bancário. 

Fintechs podem demonstrar maior capacidade de análise preliminar de 

qualidade do devedor, como demonstrado nos estudos citados neste trabalho e 

especialmente em Hughes et al (2018), mas também demonstram menor capacidade de 

cobrança e execução de crédito que seus concorrentes bancários. Isto porque a 

regulamentação atual, recente e em constante evolução, ainda impõe restrições e 

limitações típicas de uma “fase de testes” - tais como limitações de valor movimentado 
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e restrições a contratação e exigência de garantias e de modos de pagamento. Estas 

restrições, que acabam por limitar fintechs à sua atuação como pequenas empresas 

(ressalvados outliers como Nubank e Stone10), à medida que o conforto das entidades 

reguladoras aumente, podem ser flexibilizadas - de modo que a exposição do 

concedente aos riscos ex post possa ou ser reduzida ou compensada via aumento das 

taxas de juros. 

                                                      
10 Conforme levantado pelo Fintech Mining Report em sua edição de 2019, o Nubank e a Stone são os outliers 

no mercado de fintechs – tratadas como startups. 
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