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RESUMO
Objetivo: identificar como as fintechs podem ser utilizadas pelos Bancos de
Desenvolvimento, em específico, o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social) para promoção do acesso ao crédito das MPMEs.
Metodologia: foi realizada uma pesquisa qualitativa em formato eletrônico, mediante
envio de email e link do google forms. Dois grupos foram entrevistados através de
questionários diferentes: fintechs e empregados do BNDES.
Resultados: várias oportunidades foram identificadas de melhor utilização das
fintechs pelo BNDES e, consequentemente, melhor acesso ao crédito para as
empresas. Interessante que há percepções e pontos de vista semelhantes pelos dois
entes.
Limitações: só houve análise de dois segmentos de fintechs e a pesquisa se
concentrou na área do BNDES de financiamento indireto, não contemplando outras
áreas do banco que possam interagir também com essas empresas.
Aplicabilidade do trabalho: essas análises serão apresentadas ao BNDES e para
as fintechs, provocando uma discussão mais profunda entre eles.
Contribuições para a sociedade: o conhecimento gerado tem como grande objetivo
melhorar o acesso ao crédito e despertar ações que sejam capazes de provocar maior
sinergia entre o BNDES e as fintechs.

Palavras-chave: fintechs; BNDES; crédito; gestão financeira; MPMEs.
Categoria do artigo: Dissertação de mestrado/artigo original.

ABSTRACT
Purpose – identify how fintechs can be used by Development Banks, specifically, the
BNDES (National Bank for Economic and Social Development) to promote access to
credit for small and medium businesses.
Desing/Methodology – a qualitative research was conducted in electronic format. By
sending email and google forms link. Two groups were interviewed using different
questionnaires: fintechs and BNDES employees.
Findings – several opportunities were identified for better use of fintechs by the
BNDES and, consequently, better access to credit for companies. Interesting that there
are similar perceptions and points of view by the two entities.
Research Limitations – there were only an analysis of two segments of fintechs and
the research focused on the BNDES area of indirect financing, not considering other
areas of the bank that may also interact with these companies.
Pratical Implications – these analyzes will be presented to the BNDES and to the
fintechs, causing a deeper discussion between them.
Social Implications – the knowledge generated has the great objective of improving
access to credit and new actions that are capable of causing greater synergy between
the BNDES and the fintechs.

Keywords: Fintechs; BNDES; credit; financial management; small and medium
business
Paper category: Master´s thesis/ research paper
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1 INTRODUÇÃO
A dificuldade no acesso ao crédito é considerada um obstáculo importante para
a sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas, isto é, as MPMEs (LANZ;
TOMEI, 2017). A falta de garantias é um dos principais motivos pelos quais os bancos
não emprestam a estas empresas. Sendo assim, trata-se de uma circunstância que
representa um dos maiores gargalos ao desenvolvimento de seus negócios. O risco
de seus empreendimentos é considerado elevado e de difícil precificação e, por isso,
os agentes financeiros tendem a limitar o apoio financeiro para empresas desse porte.
Não obstante, com a evolução do uso da tecnologia no sistema financeiro, a
área de Operações e Canais Digitais do BNDES vem criando novos meios voltados
para a facilitação do acesso das MPMEs aos produtos oferecidos pelas instituições
financeiras. Nesse contexto, as fintechs vêm se consolidando neste mercado.
Fintechs representam a união dos termos financial (financeiro) e technology
(tecnologia). São empresas que usam tecnologia para facilitar o acesso a produtos,
de maneira inovadora, otimizando os serviços financeiros até então só oferecidos
pelos meios usuais do sistema financeiro (LEE; SHIN, 2018).
A crescente digitalização dos serviços bancários e a necessidade da prestação
de serviços de forma mais transparente e eficiente ao tomador final de crédito, a um
custo mais baixo, se tornou questão primordial entre as instituições financeiras; o que
demonstra a relevância das fintechs para esse setor (CHRISTI; BARBERIS, 2017, p.7)
Há um caminho repleto de possibilidades a partir do estreitamento dessa
relação. Diante de uma experiência pessoal recente com a condução do DESAFIO
BNDES FINTECH 2018 (premiação dada pelo BNDES a três fintechs inovadoras),
notou-se que o ecossistema precisa ser melhor explorado a fim de se entender as
oportunidades de negócio entre esses dois entes. Sendo assim, abriu-se uma janela
de negócios para o BNDES de fato trabalhar com fintechs, seja na forma de parceria,
seja na forma de prestação de serviços (BNDES, 2020).
As fintechs lideraram esse movimento pela transformação digital, mas muitos
bancos, incluindo o BNDES, têm buscado incorporar também novas tecnologias em
suas estratégias de negócio, conforme já mencionado (BNDES, 2020).
Considerando a relevância das fintechs neste contexto, o presente estudo visa
responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais os desafios de atuação na
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percepção interna e externa do BNDES por meio das fintechs para melhorar as
condições de financiamento para MPMEs?
O objetivo principal do projeto é identificar como as fintechs podem ser
utilizadas pelos Bancos de Desenvolvimento, em específico, o BNDES (Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), para promoção do acesso ao
crédito das MPMEs.
O projeto contempla alguns objetivos específicos derivados do objetivo
principal. São eles:
i)

Consolidar

documentos

internos

e

marcos

regulatórios

para

enquadramento do discurso à luz de uma análise documental
ii)

Explicitar o funcionamento e os desafios que estão colocados pelo

BNDES no financiamento a MPMEs;
iii)

Selecionar fintechs a serem entrevistadas e analisadas; e

iv)

Elaborar estudo qualitativo que vise responder ao problema de

pesquisa.
A metodologia utilizada representa uma pesquisa qualitativa, conduzida através
de um estudo de caso, indicado para investigar um fenômeno contemporâneo em
profundidade, dentro de um contexto real (YIN, 2015). O BNDES foi o banco de
desenvolvimento escolhido por ser brasileiro e pela facilidade de acesso. Esta escolha
permitirá uma exploração em profundidade sobre a atuação do BNDES com as
MPMEs e a relação atual com as fintechs. Algumas fintechs brasileiras também serão
entrevistadas, o que propiciará uma perspectiva complementar sobre seu papel na
atuação do BNDES, já que estão trabalhando em parceria.
Este estudo terá papel fundamental para o fortalecimento das relações entre
fintechs e bancos de desenvolvimento, propiciando o atingimento do objetivo central
de promover o acesso ao crédito para as MPMEs.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Consolidação da literatura sobre fintechs
2.1.1 O que são Fintechs
Fintechs são reconhecidas como uma das inovações mais importantes do setor
financeiro e evoluem a uma velocidade rápida, impulsionada em parte pela economia
de compartilhamento, regulamentação favorável e tecnologia da informação (LEE;
SHIN, 2018). O termo vem da contração de duas palavras, “financial technology”, que
em inglês significa tecnologia financeira. São soluções financeiras baseadas em
plataformas de tecnologia de informação. Desta forma, essas empresas unem
tecnologia e serviços financeiros em um novo modelo de negócios, de maneira
disruptiva para o setor.
São também reconhecidas como empresas detentoras de saber em tecnologia
financeira que visam produzir softwares e programas personalizados, afeitos e
relacionados a cada demanda específica do público consumidor (KASZNAR, 2017,
p.249). Esses entrantes trouxeram uma nova dinâmica ao mercado financeiro,
promovendo uma maior concorrência por serviços financeiros mais eficientes e
direcionados.
De acordo com o Report Fintechlab (2016, p.3), fintechs são iniciativas que
aliam tecnologia e serviços financeiros, trazendo inovações para pessoas e empresas.
Isso se reflete em: melhores jornadas de utilização de produtos e serviços que trazem
melhores experiências de uso; geração de inteligência a partir de volumes
inimagináveis de dados e do conhecimento coletivo para otimizar as decisões; e
integração dos diferentes elos do mercado de maneira muito mais eficiente, com
menos falhas operacionais, aumentando a velocidade de transações e reduzindo
custos.
Uma das principais razões delas terem custos significativamente menores é o
fato de a tecnologia permitir que elas prescindam de uma estrutura física de
distribuição de seus produtos e serviços, mesmo em países de dimensões
continentais como o Brasil (GRAZIANO, 2019, p.180). As atividades bancárias
existem há muito tempo, mas a tecnologia da informação acaba por possibilitar uma
melhor organização do sistema financeiro. Um exemplo deste cenário é o fato de um
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tomador de crédito preencher um formulário com seus dados para que a fintech faça
um modelo de score. Em um tempo curto, ele é classificado em determinada categoria
de risco e possui sua taxa de juros definida. A avaliação pessoal e demorada do
especialista bancário em alguma filial bancária se torna um modelo obsoleto.
O nascimento e a ascensão das fintechs estão profundamente enraizados na
crise financeira e na erosão da confiança que ela gerou (CHRISTI; BARBERIS, 2017,
p.10). No momento da crise de 2008, a geração de millenials atingia uma maturidade
e já apontava uma preferência por serviços mais digitais e móveis ao invés dos
serviços bancários usuais. Além disso, as fintechs traziam serviços novos, com custos
mais baixos, passando confiança e transparência, através de uma interface fácil de
usar. As fintechs acabaram por explorar um nicho que não interessava, a priori, às
instituições financeiras e, desta maneira, abriu espaço para que elas crescessem de
forma rápida sem a necessidade de concorrer diretamente com os grandes bancos.
Analisando o ecossistema das fintechs, Lee e Shin (2018) identificaram cinco
diferentes elementos, a saber:
•

Startups fintechs (pagamentos, empréstimos, seguros, gerenciamento da
riqueza, crowdfunding e mercado de capitais);

•

Desenvolvedores de tecnologia (análise big data, computação em nuvem,
moedas criptográficas e desenvolvedores de mídia social);

•

Governo (reguladores financeiros e legislação);

•

Usuários financeiros (indivíduos e organizações); e

•

Instituições financeiras tradicionais (bancos tradicionais, companhias de
seguro, corretoras de ações e venture capitalists).
De fato, essas empresas beberam de variados insumos, tais como: “os

asteriscos” de diversos contratos de adesão, reduzida diferenciação de portfolios e a
clara seletividade de produtos financeiros tradicionais. Elas chegam para estabelecer
novas regras ao jogo antigo, como por exemplo: encantamento ao cliente, foco em
uma melhor experiência, estruturas mais enxutas e muita tecnologia para aprimorar
ou inovar produtos financeiros (QUEIROZ, 2019, p.196).

2.1.2 Fintechs no Brasil e um panorama atual no mundo
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No Brasil, foi apenas em 2014 que as fintechs começaram a ganhar mais força
no mercado (QUEIROZ, 2019, p.198). No mundo, o surgimento foi atrelado à crise
internacional de 2008, com a falência do banco americano Lehman Brothers. As
fintechs ganharam força ao oferecerem tecnologia a baixo custo com maior
flexibilidade. No Brasil, boa parte da população não tinha acesso aos serviços
financeiros por conta de demasiada burocracia e altas taxas de juros do setor. Até
hoje, milhões de pessoas não têm acesso ao crédito, sequer uma conta bancária. As
fintechs vêm para democratizar este acesso, sendo esse um dos motivos que se
explica o crescimento acelerado.
Anualmente, é feito um mapeamento das fintechs existentes no Brasil pelo
FintechLab, que é um portal de referência destas empresas no Brasil. A 9ª edição do
Radar FintechLab foi apresentada em agosto de 2020 e revelou que o volume de
fintechs e iniciativas de eficiência financeira em atuação no Brasil saltou de 604
empresas em junho de 2019 para 771 em agosto de 2020 (FINTECHLAB, 2020). Esta
informação traz um dado relevante, pois das 771 empresas mapeadas, 270 delas não
constavam na versão anterior do relatório, refletindo um indício que se trata de
empresas com menos de um ano de existência. Outras, por sinal, estavam no radar
de 2019 e saíram do radar de 2020, concretizando também que há taxa de mortalidade
detectada.
A figura a seguir retrata a evolução do número de fintechs apuradas e
constatadas na Mandala disponibilizada no site do FintechLab. Em se tratando do
comparativo 2018 e 2019, o volume de fintechs (e iniciativas de eficiência financeira)
em atuação no Brasil saltou de 453 empresas em agosto de 2018 para 604 no início
de junho de 2019. A evolução representou, na época, um crescimento de 33%. Isto
significa uma ampliação de dez pontos percentuais na velocidade de crescimento em
relação aos números registrados na versão anterior.
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Figura 1: Evolução das Mandalas das Fintechs no Brasil.
Fonte: FINTECHLAB, 2018; FINTECHLAB, 2019.

Figura 2: Mandala Fintechs no Brasil
Fonte: FINTECHLAB, 2020.

Como dito acima, a última versão apurada em 2020 detecta 270 novas fintechs
em apenas um ano. Ou seja, 35% não constavam na versão anterior do relatório.
Sendo assim, comprova-se que o ecossistema segue buscando oportunidades para
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melhorar serviços e soluções financeiras, possivelmente influenciadas pelos avanços
nas regulações como Open Banking e o PIX que serão explicados posteriormente
(FINTECHLAB, 2020).
O potencial das fintechs para os negócios menores e para a economia como
um todo é tremendo (VENTURA et al., 2015). Indubitavelmente, os produtos
oferecidos pelas fintechs têm sido uma boa opção para as micro e pequenas
empresas, mais ainda para aqueles que buscam refinanciar dívidas com taxas e
prazos mais favoráveis. Esta tendência tem potencial de ser um fator de mudança
significante no negócio das MPMEs. Os autores mencionam, ainda, que há muitos
benefícios na relação fintechs e MPMEs, tais como: acesso ao funding, velocidade,
taxas de juros mais baixas e conveniência. Há oportunidades para os governos, as
instituições de desenvolvimento, os empresários e os investidores.
Adicionalmente, fintechs que operam por plataformas online podem
eletronicamente fornecer uma melhoria na conveniência dos usuários, já que proveem
acesso a serviços, tornando os mesmos disponíveis em qualquer localidade desde
que haja acesso à internet (OZILI, 2018). Sendo assim, as fintechs auxiliam o acesso
dos clientes, evitando deslocamento até uma agência bancária para realizar uma
transação.
Segundo estudo da World Fintech Report 2020, publicado pela Capgemini e
Efma, uma de suas principais conclusões foi o desconforto na relação de parceria
entre as fintechs e os bancos tradicionais. Esta colaboração se torna essencial para
que as instituições financeiras tradicionais consigam sobreviver, ainda mais, no
cenário que possui o reflexo da pandemia com a Covid-19, como a recessão
econômica. A pesquisa aponta que ambos os lados não sanaram questões e barreiras
culturais e operacionais. Vale destacar algumas informações relevantes da pesquisa:
•

50% dos empreendedores das fintechs entrevistadas afirmaram não ter
encontrado um parceiro certo de colaboração junto às instituições
bancárias;

•

70% se mostraram frustrados com as barreiras existentes no processo. A
pesquisa também reflete um desconforto dos bancos tradicionais que se
mostram insatisfeitos com o retorno sobre o investimento;

•

Apenas 21% dos bancos dizem que seus sistemas são ágeis o suficiente
para colaboração;

•

Apenas 6% dos bancos alcançaram o ROI desejado com a colaboração;
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•

70% das fintechs não veem, nos campos cultural ou organizacional, o
mesmo que seus parceiros bancários;

•

Mais de 70% das fintechs dizem estar frustradas com as barreiras de
processo dos bancos; e

•

Metade dos executivos das fintechs afirma não ter encontrado o parceiro
colaborativo certo.

A própria alteração sofrida de forma brusca, pelo mundo, fruto da crise do
COVID-19, fez com que as empresas evoluíssem ainda mais e com maior
profundidade. Para os bancos tradicionais, isso significará uma necessidade maior de
experiência digital com maior colaboração com as fintechs. Os que forem inventivos
provavelmente irão prosperar dentro do ecossistema compartilhado com as fintechs.
2.1.3 Regulamentação das Fintechs no Brasil
As fintechs já provaram que possuem capacidade de promover disrupção no
mercado e gerar mudanças que beneficiem o consumidor, com reconhecimento do
Banco Central do Brasil, órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional (BRASIL,
2020a).
Atualmente, a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), nº 4.656 de
2018, reconhece formalmente duas modalidades de fintechs de crédito para
intermediação entre credores e devedores através de negociações realizadas em
meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo
entre Pessoas (SEP). A primeira se caracteriza por realizar operações de crédito,
através de plataforma eletrônica com recursos próprios, ou seja, não se pode fazer
captação de recursos do público. Já a SEP realiza as operações de crédito entre
pessoas, conhecidas no mercado como peer-to-peer lending. Assim, a fintech
funciona como um intermediador financeiro clássico, podendo cobrar tarifas por isso
(BRASIL, 2020a).
Não só no Brasil, como em muitos países, os reguladores globais buscam
eliminar as barreiras para estimular o crescimento das fintechs. Trata-se de uma
maneira de incentivar a entrada de novas empresas no mercado, quebrando
monopólios bancários e aumentando a concorrência (ZAGO, 2019).
2.1.4 Open Banking
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Em 31 de janeiro de 2020, o Banco Central (Bacen) encerrou a consulta pública
sobre o modelo de negócios do Open Banking (Sistema Financeiro Aberto). Esta parte
do pressuposto de que os dados bancários pertencem aos clientes e não às
instituições financeiras. Com a autorização do cliente, as instituições passam a
compartilhar as informações com demais instituições através de plataformas
integradas de maneira segura e ágil. O objetivo da consulta foi de definir qual seria o
escopo mínimo das instituições participantes, o uso de dados e de serviços, os
requisitos para participação, as responsabilidades para o compartilhamento dos dados
dos clientes, dentre outras coisas (BRASIL, 2020c).
O Open Banking significa uma mudança relevante no modo de operação do
Sistema Bancário. Promove uma série de vantagens, pois será possível entender
melhor o que o cliente precisa e com isso, ofertar com foco bens e serviços. Além
disso, também promove a concorrência bancária, traz transparência sistematizada e
de forma padronizada.
Os segmentos S1 e S2 contemplam as maiores instituições financeiras do
Brasil segundo a classificação do Sistema Financeiro Nacional. O BNDES é uma
instituição classificada como Segmento S2 e foi um dos respondentes da Consulta
Pública do início do ano de 2020 (BRASIL, 2020b).
O objetivo do Bacen é adaptar o modelo de negócios do Open Banking para as
necessidades e peculiaridades do mercado financeiro brasileiro. No dia 4 de maio de
2020, o órgão divulgou as decisões finais sobre como e quando o Open Banking será
implementado através da Resolução nº1. Em suma, tem previsão de acontecer em 4
fases, são elas:
•

Fase I (até 01/02/21): canais de atendimento, produtos e serviços
referenciais, contas de depósito à vista e operações de crédito. Nesta fase
o público terá acesso aos dados das instituições participantes do open
banking. Os motivos do adiamento (antes previsto para 30/11/20) foram os
efeitos da pandemia de Covid-19 e a atenção que vem sido dedicada ao
Pix;

•

Fase II (até 15/06/21): cadastro e transações de clientes relativas aos
produtos e serviços da fase I. Já aqui, dá-se início ao compartilhamento de
informações de cadastro de clientes e representantes entre instituições
participantes;
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•

Fase III (até 30/08/21): compartilhamento de serviços de iniciação de
transação de pagamento e encaminhamento de proposta de operação de
crédito; e

•

Fase IV (até 15/12/21): inclusão de outros produtos, serviços e transações
de clientes como operações de câmbio, investimentos, seguro e contassalário .

Através do Open Banking, o cliente estará no centro, podendo, mediante
autorização, compartilhar seus dados de forma completamente livre com qualquer
instituição, inclusive fintechs. (OPENBANKING, 2021).
Haverá melhores condições para as pequenas e médias empresas, ainda mais
em se tratando de novas que possuem poucos acessos a serviços e condições em
seus respectivos bancos (OPENBANKING, 2021).
Além disso, pensando em uma empresa com vários sócios, o Open Banking
validará o relacionamento dos sócios da empresa com seus bancos, checará se são
bons clientes a fim de melhorar as condições liberadas para a empresa
(OPENBANKING, 2021).
Abre-se uma ótima oportunidade para as fintechs, pois estimulará competição
com a entrada de novos players, com a criação de um ambiente propício à inovação
e eficiente para novos modelos de negócio. As fintechs aumentarão significativamente
a base de clientes através do acesso das plataformas e mercados integrados (SKAN;
DICKERSON; MASOOD, 2015).
As fintechs de crédito, meios de pagamentos e gestão financeira serão mais
bem exploradas nos próximos tópicos. O Open Banking funcionará como um grande
marketplace de crédito, pois através da obtenção de histórico de transações será
possível refinar score e personalizar as ofertas de crédito de maneira mais eficiente
(OPENBANKING, 2021).
2.1.5 O papel das fintechs de crédito
Conhecidas popularmente como fintechs de crédito, as instituições criadas pela
Resolução nº 4.656/18 são entidades que operam exclusivamente por meio de
plataformas eletrônicas (MAUÁ; SPANO, 2019, p. 247). Há de se notar que a
abordagem apresentada pelo Banco Central do Brasil de, primeiramente, fazer com
que as fintechs de crédito atuem em parceria com instituições financeiras, para,
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posteriormente, admiti-las como instituições financeiras autorizadas, reguladas e
supervisionadas pelo Bacen, foi preventivo do ponto de vista do risco sistêmico.
As duas novas sociedades foram criadas para que as fintechs de crédito
pudessem passar a atuar diretamente na concessão de crédito a seus clientes, como
entidades autorizadas do Sistema Financeiro Nacional (GRAZIANO, 2019, p.189).
Sendo assim, foi dada permissão para que essas novas empresas pudessem
emprestar recursos diretamente, dando a oportunidade para que elas solicitassem ao
Bacen o acesso ao Sistema de Pagamentos Brasileiro. Até o final de 2020, havia 14
instituições reconhecidas como SCD e 5 como SEP, segundo o Banco Central do
Brasil, em seu Estudo Especial nº 89/2020. Esta regulamentação foi muito importante
para a saúde econômica do País.
Um tomador de crédito em potencial precisa apenas preencher um formulário
com os dados necessários para o modelo de score. Em pouquíssimo tempo, ele
recebe uma decisão de crédito e é classificado em uma categoria de risco, que
determina a taxa de juros. Nada mais resta do velho modelo de relacionamento
bancário e da avaliação pessoal de um especialista de crédito em uma filial bancária
com informações soft (MCMILLAN, 2018, p. 145). Sem dúvidas, a tecnologia da
informação possibilitou uma melhor organização do sistema financeiro e um acesso
ao crédito mais rápido.
Importante ressaltar que as instituições tradicionais já perceberam o impacto
que essas empresas podem causar em suas operações. É notório o comportamento
dos serviços tradicionais, seja realizando aquisição de fintechs, seja em forma de
melhorias dos seus serviços ou ainda investindo em empresas de tecnologia.
Ressalta-se que as duas grandes vantagens diferenciais que as fintechs de crédito
trazem são:
•

Aumento na concorrência do mercado e consequentemente redução da
taxa de juros; e

•

Transações mais rápidas e menos burocráticas. (BRASIL, 2020c)

2.1.6 O papel das fintechs de meios de pagamentos
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A inovação tecnológica é rápida e numerosa. Ela penetra no Brasil, embora
com mais vagar que no exterior, e propulsiona a implantação criativa de meios
eletrônicos inovadores de pagamentos (KASZNAR, 2017, p. 204). As fintechs de
meios de pagamentos são conhecidas pelas “maquininhas” e democratizaram o
acesso ao pagamento por meio de cartões, oferecendo mais alternativas para o
consumidor.
Analisando a Mandala do FintechLab 2020 já citada anteriormente, notamos
que a maior fatia de fintechs se enquadra neste segmento (190 empresas contra 151
na versão anterior). Essas são as mais próximas dos consumidores finais, pois
simplificam o processo de compra e venda. As fintechs de pagamentos oferecem
máquinas de cartão sem cobrança de aluguel, cartões pré-pagos e afins. O diferencial
delas é o fato de agilizarem processos burocráticos e sem praticidade maior na vida
dos consumidores (FINTECHLAB, 2020).
Um exemplo emblemático ocorrido em 2020 foi o advento da pandemia do
Covid-19 que trouxe longas filas todos os dias nas agências da Caixa Econômica
Federal para a retirada do auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais) mensais.
Se as fintechs tivessem sido utilizadas como canal de distribuição do benefício, as
pessoas teriam recebido em muito menos tempo, ajudando na descentralização do
serviço e aproximando a relação do governo com a sociedade (DOCA; CORRÊA,
2020).
Um exemplo de fintech de meios de pagamento já citado aqui é o Nubank, que
surgiu com a proposta de ofertar cartão de crédito sem anuidade e sem necessidade
de ter vínculo com algum banco. A empresa cresceu exponencialmente e já ampliou
seus serviços, atuando inclusive com contas digitais (NUBANK, 202-?).
Em seu site, consta a mensagem que resume a proposta de valor que a
empresa intenciona entregar ao mercado:
É possível. No Brasil, são cobrados as tarifas e os juros mais altos do mundo
pelos piores serviços bancários. E é neste cenário que o Nubank surgiu para
resolver a vida financeira das pessoas com transparência, segurança e
simplicidade. Desde o dia 1, o Nubank mostra que é possível fazer a
diferença. É possível tratar as pessoas como humanos, não números, e
oferecer um serviço justo, descomplicado e transparente. No fim das contas,
o que nós queremos é que todas as pessoas possam reinventar suas vidas
financeiras. Por isso, não temos pegadinhas, enrolação ou letras miúdas
(NUBANK,202-?).

2.1.7 O papel das fintechs de gestão financeira
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Um conselheiro qualificado pode preencher lacunas no conhecimento. Com o
conselho certo, as empresas estão equipadas a tomar decisões, mas precisam de
ferramentas para monitorar a implementação (CHISHTI; BERBERIS, 2017, p. 124).
As fintechs de gestão financeira preenchem essa função, ou seja, são plataformas
que possuem serviços através de ferramentas que melhoram a gestão das empresas,
pois ajudam no orçamento, organização da folha de pagamento, faturamento,
contabilidade, fluxo de caixa etc. Importante ressaltar o uso da Inteligência Artificial
que ajuda os usuários das plataformas a tomar melhores decisões e controlar as
finanças de suas empresas.
Pequenas e médias empresas (PMEs) são os principais beneficiários de
startups disruptivas (CHISHTI; BERBERIS, 2017, p.123). Há uma série de evidências
para esta afirmação. As MPMEs são os motores de muitas economias e responsáveis
por grande parte da atividade econômica e, por isso, quanto melhor geridas, maior o
ganho e a externalidade produzida no mercado por essas empresas. Fornecer
educação financeira para as empresas é importante e essencial, pois assim se
sentirão aptas e confortáveis a gerir eficazmente suas finanças empresariais.
Analisando a última Mandala do FintechLab 2020, fintechs dedicadas à gestão
financeira passaram a assumir a segunda posição no ranking. Atualmente, há 122
empresas, ultrapassando as de crédito, antigas detentoras do 2º lugar (114).
2.2 Consolidação do modelo de negócios de um Banco de Desenvolvimento,
com relação ao mercado de MPMEs
2.2.1 Funções dos Bancos de Desenvolvimento
Segundo Além e Madeira, (2015, p.1) apesar do papel permanente das
instituições financeiras de desenvolvimento em longo prazo no apoio aos
investimentos estratégicos para o desenvolvimento e enfrentamento das mudanças
estruturais, eles têm atuação fundamental em curto prazo, cumprindo uma função
anticíclica importante. Um exemplo concreto e conhecido foi a crise de 2008/2009.
Esta mostrou que instituições financeiras públicas nacionais qualificadas são de suma
importância em momentos de retração do crédito privado, pois evitam quedas
abruptas nos financiamentos aos investimentos.
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Gráfico 1: Crescimento médio da carteira de crédito (%) – BNDES, KfW,CDB e KDB.
* Média geométrica das taxas de crescimento das carteiras de crédito de BNDES, CDB, KfW e KDB.
Fonte: Além e Madeira, 2015.

Os Bancos de Desenvolvimento operam em múltiplos setores e segmentos de
mercado. Suas capacidades de servir a setores/segmentos que não conseguem o
crédito de que precisam no setor financeiro privado faz com que sejam atores
relevantes e indispensáveis na agenda de desenvolvimento global (ALÉM; AZEVEDO,
2018, p.339). Ou seja, são instituições muito relevantes em momentos de
instabilidade, pois atenuam a queda da oferta de recursos por parte do setor privado
e, consequentemente, possibilitam uma recuperação econômica menos traumática
em um momento de crise.
Pela figura abaixo, percebe-se que todos os Bancos de Desenvolvimento
analisados consideram o apoio a micro, pequenas e médias empresas como foco dos
seus respectivos negócios:
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Figura 3: Áreas de atuação dos Bancos de Desenvolvimento
Fonte: Além e Azevedo, 2018, p. 323.

A experiência internacional demonstra que as Instituições Financeiras de
Desenvolvimento são muito diferentes entre si, e suas prioridades e desafios mudam
de acordo com a trajetória de desenvolvimento de cada país e o mercado alvo
de cada instituição (ALÉM; MADEIRA, 2015, p.14). De fato, é possível encontrar
instituições que atuam de forma mais abrangente e outras que atuam em nichos de
mercado. O Bpifrance, por exemplo, atua apenas no segmento de MPMEs e teve uma
atuação no momento da pandemia assumindo 90% dos riscos de novos
financiamentos indiretos, com taxas reduzidas de juros, ampliando prazos e
suspendendo pagamento de parcelas (BNDES, 2020).
2.2.2 Modelo de Negócios do BNDES
Segundo Além, Madeira e Martin (2017, p.9),
O BNDES tem como mandato promover o desenvolvimento sustentável e
competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e redução das
desigualdades sociais e regionais. É, portanto, uma instituição que atua em
variados segmentos e setores.

O Banco foi fundado em 1952 e é considerado um dos maiores bancos de
desenvolvimento do mundo e um importante instrumento do Governo Federal para o
financiamento e o investimento de longo prazo nos mais variados setores da economia
(BNDES, 2020).

30

O BNDES oferece financiamento de duas formas. A modalidade direta é
destinada a projetos de financiamento acima de R$ 20 milhões, no qual a empresa
acessa o financiamento do BNDES diretamente, relacionando-se com o banco.
Segundo Relatório Integrado do BNDES (2019, p.9), para estar presente em todo o
território nacional e facilitar o acesso às suas linhas de financiamento, o BNDES utiliza
a rede de Agentes Financeiros credenciados que repassam seus recursos. Como o
BNDES não possui agências, essa forma de apoio permite que o financiamento do
Banco chegue às Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs).
No financiamento indireto, o BNDES concede o recurso após a análise de
crédito efetuada pelo Agente Financeiro, que assume o risco da operação e negocia
condições e garantias com o empresário tomador do crédito. Cada Agente possui
um limite de crédito para operar com recursos do BNDES. A maioria dos bancos em
atividade no Brasil está autorizada a repassar os recursos do BNDES (BNDES,
2020).
Sendo assim, foi necessário acumular expertise, desenhar estrutura e criar
todo um canal de vendas através desses Agentes Financeiros. Para garantir que o
recurso público chegue ao cliente final com segurança, agilidade e efetividade, são
necessários processos e conhecimentos específicos (BNDES, 2020).
Inicialmente, o BNDES realiza uma análise econômico-financeira de cada
repassador e, com base nela, concede, semestralmente, limite de crédito para cada
um (BNDES, 2020).
A partir do envio da operação pelo Agente, é necessário aprovar as
solicitações de crédito, bem como os pedidos de liberação. Para isso, realizam-se
inúmeras verificações em bases internas e externas para assegurar o correto
enquadramento das operações, certificando desse modo que o financiamento,
assim como o postulante ao crédito, cumpre os requisitos exigidos pelos normativos
e leis que regem a utilização do recurso (BNDES, 2020).
No total, são 56 agentes financeiros aptos a operar com o BNDES, dentre
bancos comerciais públicos e privados, bancos de desenvolvimento, agências de
fomento, cooperativas de crédito, bancos de cooperativas e bancos de montadoras.
As operações acontecem em quase todo o território nacional e a prática desse
modelo indireto permitiu que o BNDES desenvolvesse competências de
coordenação e operacionalização que possibilitaram, de maneira ágil, a
implementação de políticas públicas (RELATÓRIO INTEGRADO BNDES, 2019).
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De acordo com o Relatório Anual do BNDES (2019, p.40), os financiamentos
para MPMEs atingiram R$ 26,8 bilhões em 2019, o que representou 48% dos
desembolsos totais.
Para o Banco estar presente nas localidades do Brasil e facilitar o acesso às
suas linhas de financiamento, principalmente a MPMEs, a atuação se dá de forma
indireta, isto é, por meio de bancos parceiros que ofertam os produtos do BNDES.
O mercado de crédito e os montantes compulsórios são concentrados em poucos
bancos ao passo que o modelo de repasse do BNDES desconcentra crédito
(RELATÓRIO INTEGRADO BNDES, 2019).
O BNDES desenvolveu em 2019 seu Plano Trienal e definiu entregas para o
desenvolvimento 2020-2022. Importante ressaltar que em relação a MPMEs, a meta
é de apoiar 450 mil empresas nos três anos, considerando neste número, inclusive,
pessoas físicas, segundo Relatório Anual BNDES (2019, p.75).
O BNDES possui 21 áreas em sua estrutura organizacional. Esta pesquisa
será focada na área pioneira em transformação digital no BNDES, a Área de
Operações e Canais Digitais, que trata do financiamento indireto das operações, já
explicado anteriormente.
2.2.3 Inovações na Área de Operações e Canais Digitais do BNDES
Nos últimos dois anos, inovações relevantes foram desenvolvidas na Área de
Operações e Canais Digitais (ADIG), que possui como principal atribuição
operacionalizar e administrar os financiamentos caracterizados como forma de
apoio indireta automática (através dos agentes financeiros), inclusive programas de
crédito rural e operações de microcrédito. Esta modalidade de Operações Indiretas
possui papel importante na desconcentração bancária e na pulverização do crédito
as MPMEs (RELATÓRIO INTEGRADO BNDES, 2019).
Sendo assim, o BNDES vem executando uma transformação digital que
busca facilitar o acesso ao crédito para MPME e melhorar a experiência do cliente,
baseada em alguns pilares que serão explicados em seguida:
•

Para processos digitalizados: BNDES Online;

•

Front Office digital: Canal MPME; e

•

Atuação com Fintechs.
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A ADIG desenvolveu um sistema em linha com as soluções digitais, com o
objetivo de ter uma plataforma única para o envio das solicitações de financiamento
pelas Instituições Financeiras Credenciadas. Utilizando-se de tecnologia de
comunicação máquina a máquina, através da integração dos sistemas destas
instituições de forma automatizada e integradas ao BNDES, foram verificados
ganhos de eficiência, celeridade e segurança nas transações (RELATÓRIO
INTEGRADO BNDES, 2018).
O que antes era checado por um analista, hoje é modelado e monitorado para
que o próprio sistema realize as verificações de forma rápida e segura. Este projeto
se chama BNDES Online que redesenhou e digitalizou processos de concessão de
crédito reduzindo o prazo médio no BNDES das operações de repasse antes de dez
dias para agora cinco segundos, conforme figura abaixo:

Figura 4: Fluxo do processo digital do BNDES Online.
Fonte:(BNDES ON LINE, 202-?).

Diversos ganhos podem ser considerados com este projeto:
▪

Redução dos custos de transação;

▪

Maior compliance;

▪

Maior segurança nas transações;

▪

Diminuição da burocracia dentro de uma filosofia de paperless;

▪

Diminuição dos custos de manutenção dos sistemas através da

e

integração de processos e bases.
O BNDES Online redesenhou e digitalizou processos de concessão de
crédito, reduzindo drasticamente o prazo médio das operações de repasse.
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Em junho de 2017, o BNDES lançou o Canal MPME (destinado a atender às
micro, pequenas e médias empresas). Trata-se de um ambiente digital no site do
Banco, ou seja, um inovador canal de relacionamento onde o cliente potencial dos
programas e linhas de crédito do BNDES, destinados aos pequenos negócios, pode
pesquisar aquelas que melhor se adaptam às suas necessidades e enviar pelo
próprio site do Banco uma solicitação de financiamento (RELATÓRIO INTEGRADO
BNDES, 2019).
A tela abaixo exibe no site do BNDES como se inicia a solicitação de crédito
via Canal MPME:

Figura 5: Tela do site do BNDES do Canal MPME
Fonte: BNDES (202-?).

Esta solicitação será encaminhada diretamente a até três agentes financeiros
de escolha do cliente final, já com inteligência de matching por trás. Esse Hub de
Serviços mantém um fluxo simples, enriquecendo as informações dos clientes e
otimizando a combinação entre demanda e oferta de crédito (RELATÓRIO
INTEGRADO BNDES, 2019).
Tal modelo assume um papel complementar em relação ao tradicional apoio
indireto do BNDES, no qual a empresa interessada em obter financiamento do
Banco procura atendimento presencial por um de seus agentes financeiros
credenciados (RELATÓRIO INTEGRADO BNDES, 2018).
Por meio do Canal MPME, as empresas podem fazer solicitações de
interesse de crédito, através da internet, em qualquer lugar e em qualquer momento,
sem a necessidade de visitar um agente financeiro repassador de recursos para
iniciar a busca de apoio financeiro do BNDES para seus projetos (BNDES, 2020).
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A ferramenta permitiu maior poder de barganha ao empreendedor na
negociação de melhores condições de financiamento para desenvolver o seu
negócio. Além disso, responde às necessidades de inovação do modelo de
negócios do BNDES com relação às MPMEs, pois permitem maior agilidade,
simplicidade, facilidade e transparência (RELATÓRIO INTEGRADO BNDES, 2019).
O Canal MPME trouxe acesso ao crédito mais fácil e rápido, representando
um marco a partir do momento que permitiu ao BNDES se comunicar de forma direta
com o empreendedor interessado em suas linhas de financiamento (RELATÓRIO
INTEGRADO BNDES, 2019).
Desde o seu lançamento, segundo Relatório Integrado do BNDES (2019,p.
25), o Canal MPME já recebeu aproximadamente um bilhão de crédito contratado,
por meio de mais de três mil operações. Aproximadamente, duas mil foram efetivadas
com linhas dos próprios agentes financeiros credenciados, e o restante com linhas do
BNDES. Porém, é importante ressaltar que apresenta ainda baixa taxa de
conversão em negócios concretos, uma vez que os grandes players ainda não
utilizam muito a ferramenta, pois possuem muita demanda por outros canais.
O Canal MPME está conectado ao portal do SEBRAE e CNI para promover
uma aproximação das MPMEs a esses sites, porém, há melhorias a serem feitas,
uma vez que seria importante direcionar as empresas para esses portais, de acordo
com as soluções que buscam para aprimorar seus próprios negócios. A relação do
Canal MPME com as fintechs será explicada abaixo.

Agentes Financeiros

Canal MPME
Orientação e
Assessoria ao
Crédito

BNDES
Online

Fintechs
Figura 6: Stakeholders envolvidos no Canal MPME.
Fonte: (BNDES ON LINE, 202-?).

Mecanismo de Matching
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O BNDES soube enxergar a mudança se aproximando; e para as operações
indiretas conseguiu ter agilidade e mudar seus processos de negócios com
antecedência necessária. Além disso, vem lançando diversos produtos e monitorando
os seus respectivos desempenhos. Um exemplo é o produto Crédito Pequenas
Empresas responsável por parcela considerável do desembolso do BNDES no ano de
2019 que é destinado a pequenos negócios (RELATÓRIO INTEGRADO BNDES,
2019).
Não se prevalece a ideia de fazer mais do mesmo, uma vez que a ideia é
aprimorar as tecnologias existentes com produtos novos, alinhando esforços internos
na área para acessar as janelas de oportunidades. O BNDES reconhece as inovações
de bancos internacionais e busca aproximação desses modelos de sucesso. Tem a
perfeita noção que a ênfase precisa ser em processos e capital humano além dos
componentes da capacidade tecnológica (RELATÓRIO INTEGRADO BNDES, 2019).
2.2.4 Relação atual entre Fintechs e o BNDES
O lançamento do Canal, como um efetivo hub de serviços para MPMEs,
permite uma maior aproximação do BNDES com o segmento. Uma oportunidade
clara é a ampliação dos canais de distribuição, permitindo, inclusive, o
credenciamento de bancos digitais e fintechs como repassadores de recursos, além
dos agentes financeiros (RELATÓRIO INTEGRADO BNDES, 2019).
Atualmente, a ADIG se relaciona com algumas fintechs de gestão financeira
e de crédito que estão plugadas no Canal MPME. Em janeiro de 2018, uma Consulta
Pública foi realizada pelo BNDES a fim de convidar fintechs para provas de conceito
e verificar a aderência de suas soluções ao Canal MPME em quatro vertentes:
eficiência financeira, matching, leilão reverso e análise de risco (BNDES, 2018).
Foi a partir dessa consulta que foi desenvolvido o modelo que resultou no
credenciamento das fintechs de gestão financeira. Essa vertente foi a primeira a ser
contemplada por ter obtido maior interesse e melhor desempenho nas provas de
conceito, que foram realizadas com solicitantes do Canal MPME que haviam sido
frustrados em suas tentativas de obtenção de crédito (BNDES, 2018).
Até o final de 2020, foram credenciadas no Canal MPME quatro fintechs
parceiras (MarketUp, Omie, Raio-X e Vhsys) que oferecem serviços de gestão
financeira, como: controle de contas a pagar e receber, relatórios gerenciais,

36

vinculação à conta bancária, controle de estoque, carteira de clientes e
fornecedores, vendas através de PDV, e emissão de documento fiscal (BNDES,
2020).
Além disso, o BNDES credenciou cinco fintechs, oferecendo soluções de
crédito próprias (Antecipa Fácil, Biz, Finpass, Size e Iouu) e há 16 já em processo
de credenciamento. Neste momento, trata-se de uma opção de crédito para as
empresas que não conseguirem financiamento com as instituições financeiras que
se relacionam com o BNDES (quando não ocorrer matching através do Canal
MPME, o sistema direcionará para as fintechs de crédito credenciadas) (BNDES,
2020).
O BNDES atuou através de um grupo de medidas emergenciais para o
enfrentamento do impacto econômico enorme que a pandemia provocou. Neste
caso, um dos programas, o programa emergencial de suporte a empregos (Medida
Provisória 944 de 2020), inseriu a possibilidade das fintechs operarem o programa
e o BNDES precisou se adequar para operacionalizar o cadastro das fintechs como
agentes repassadores de crédito em 2020 (BNDES, 2021).
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3 METODOLOGIA
A pesquisa escolhida para o escopo desta dissertação será qualitativa e
exploratória.
Dados primários foram coletados através de entrevistas semiestruturadas com
fintechs e BNDES, as quais serão complementadas com observação direta e
entrevistas dentro do próprio BNDES.
Dados secundários, como relatórios internos, pesquisas e reportagens
divulgadas na mídia serão utilizados para auxiliar e enriquecer as análises e os
resultados.
As macro etapas foram as seguintes:
•

Revisão da literatura sobre banco de desenvolvimento, fintechs, e sobre a
relação entre ambos;

•

Análise documental relevante:
o existente no BNDES; e
o documentos públicos disponíveis na internet sobre BNDES e fintechs
para levantamento de dados;

•

Realização das entrevistas:
o Elaboração dos guias de entrevistas – para o BNDES e para fintechs;
o Realização de entrevistas semiestruturadas com as fintechs através de
questionários online; e
o Agendamento e realização de entrevistas semiestruturadas com
profissionais do BNDES (online e quando necessário, telefone);

•

Análise dos dados:
o Codificação das entrevistas e demais dados.

•

Fechamento:
o Elaborar a resposta à pergunta de pesquisa e principais contribuições
teóricas e práticas da pesquisa; e
o Apresentação interna para profissionais do BNDES diretamente ligados
às fintechs a fim de apresentar os resultados e validar o entendimento
dos dados.
A qualidade da pesquisa se dará por meio do detalhamento de todas as etapas

realizadas ao longo da pesquisa (KETOKIVI; CHOI, 2014) e pela triangulação de
dados, coletados com diferentes atores e por diferentes fontes (STAKE, 1995).
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Não haverá custos financeiros. A busca do referencial teórico se dará por meio
de publicações disponibilizadas pela Biblioteca da FGV, pelo maior portal sobre fintech
e inovação no mercado financeiro do Brasil, o Conexão Fintech e por outras bases de
pesquisas disponíveis. Importante ressaltar que as pesquisas brasileiras ainda são
novas sobre o assunto.
Haverá horas de dedicação às entrevistas com determinadas fintechs, a serem
realizadas de maneira online e telefônica, havendo necessidade. A entrevista
telefônica apresenta vantagens, na medida em que oferece facilidade no acesso aos
entrevistados mais longínquos, bem como oferece relativa rapidez e economia na
coleta dos dados. As entrevistas com funcionários do BNDES ocorrerão de maneira
online e telefônica devido à facilidade de acesso.
3.1 Classificação da Pesquisa
Segundo Silva e Menezes (2005, p.20), existem várias formas de classificar as
pesquisas. Do ponto de vista da natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada já que
seu objetivo maior é gerar conhecimentos para aplicação prática direcionada à
solução de um problema específico.
Como já dito, do ponto de vista de abordagem do problema, a pesquisa é
qualitativa, pois não irá requerer uso de recursos ou técnicas estatísticas.
Considerando o aspecto de seus objetivos, é exploratória de maneira
dominante, pois contempla levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado.
3.2 Amostra
A amostra se enquadra na categoria não probabilística e intencional, ou seja, é
escolhida por representar o bom julgamento da população/universo. A entrevista será
padronizada. Os questionários para as fintechs serão compostos por perguntas
abertas em sua maioria e enviadas por meio eletrônico através do google forms.
Foram selecionadas três fintechs de cada um dos dois segmentos a serem
estudados (gestão financeira e crédito). As pesquisas contemplam quatro funcionários
de cada empresa (cargos e atuações diversas), tendo um tamanho máximo de 24
entrevistas realizadas. O objetivo foi ter visões complementares através de pessoas
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diferentes que trabalham na mesma empresa. Com isso, entende-se que os seis
casos serão suficientes para convencer o leitor de um fenômeno geral.
Para o BNDES, optou-se por entrevistar os responsáveis ou envolvidos pelo
assunto fintechs na empresa, na área de Operações e Canais Digitais, em seus
diversos níveis hierárquicos. Além disso, será entrevistado o responsável pela análise
de risco de crédito das instituições financeiras que fica em outra área do BNDES, área
de Gestão de Riscos. Alguns funcionários da área de TI também serão entrevistados.
A taxa de retorno em um levantamento é simplesmente a percentagem de
pessoas da amostra que de fato respondeu ao levantamento (COZBY, 2003). Vale
ressaltar que foram enviados 34 questionários no total, considerando para o BNDES
e para as fintechs, e obtivemos 100% de taxa de retorno. Não houve necessidade de
incentivos materiais aos participantes.
3.3 Definição dos objetivos da pesquisa
Cozby (2003) cita três tipos gerais de perguntas para levantamentos. Nesta
dissertação, as perguntas basicamente se referem a atitudes e crenças, pois
focalizam a maneira como as pessoas avaliam e pensam sobre determinados
assuntos.
Além disso, as perguntas são em sua maioria abertas, permitindo que as
pessoas respondam livremente o que pensam sobre o assunto em questão.
3.4 Planejamento dos limites do estudo
O objetivo crucial do trabalho é estudar a relação entre as fintechs e o BNDES.
Por este motivo de delimitação, este trabalho contemplará apenas os segmentos de
fintechs que hoje possuem alguma relação com o BNDES. O foco será em fintechs de
gestão financeira e de crédito, conforme já mencionado acima.
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4 ANÁLISE DOS DADOS
Mayring (2002) menciona sete maneiras de analisar dados qualitativos: a)
grounded theory, b) análise fenomenológica, c) paráfrase social-hermenêutica, d)
análise de conteúdo qualitativa, e) hermenêutica objetiva, f) interpretação psicanalítica
de textos e g) análise tipológica.
A pesquisa qualitativa foi realizada com fontes internas ao banco e foi
complementada com entrevistas às fintechs selecionadas pelo critério de
acessibilidade, tratando-se de um estudo exploratório preliminar de percepção. Para
se criar uma tipologia, seria necessária uma amostra maior, sendo necessário um
aprofundamento grande das fintechs e tipos de desafios e oportunidades para as
mesmas.
4.1 Análise dos dados do BNDES
No total, foram entrevistados dez funcionários do BNDES, distribuídos da
seguinte maneira:
•

Área

de

Operações

e

Canais

Digitais:

4

funcionários

(1

superintendente, 1 chefe de departamento, 1 gerente e 1 técnico);
•

Área de Tecnologia da Informação: 5 funcionários (1 chefe de
departamento, 2 gerentes, 1 coordenadora, 1 técnico); e

•

Área de Gestão de Riscos: 1 gerente.

A primeira pergunta realizada procura entender como as fintechs podem atuar
na desconcentração bancária para facilitar o acesso ao crédito e aumentar as fontes
disponíveis no mercado. Todos os dez entrevistados citaram a atuação das fintechs
em nichos não atendidos pelo mercado usual de instituições financeiras.
Vale destacar alguns comentários:
Tendo em vista que o mercado brasileiro de crédito é muito concentrado, em
que os cinco maiores bancos respondem por cerca de 80% do mercado, as
fintechs surgem com uma alternativa de acesso a crédito para as micro,
pequenas e médias empresas (Entrevistado 8).
As fintechs normalmente atuam com baixo custo operacional e uma
experiência eminentemente digital, inclusive com análises automatizadas.
Isso permite que acessem clientes em todas as regiões do país e seja viável
operar com clientes de menor porte e operações com tíquete baixo
(Entrevistado 7).
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A questão das fintechs entregarem um crédito mais ágil e menos burocrático
(com menores exigências de garantias) foi também mencionada como a grande
vantagem competitiva para alavancar o crédito para o segmento de MPMEs, já que
possuem diferenciais tecnológicos importantes que ajudam em suas análises.
A segunda pergunta questiona qual o desafio encontrado pelo BNDES para
fazer uma análise de crédito para uma fintech. De forma geral, os entrevistados
questionam a necessidade de uma metodologia diferenciada para a classificação de
risco dessas empresas, considerando que possuem patrimônio, em geral, reduzido.
Há de se considerar como sugestão, o potencial de geração de receita (citado por um
dos entrevistados) a fim de minimizar os problemas encontrados na análise (falta de
capital, falta de garantia e baixa maturidade no mercado devido ao pouco tempo de
atuação).
A terceira buscar saber como o BNDES avaliaria patrimônio e garantias das
fintechs. Algumas pessoas não souberam responder, outras deram sugestões para
essa análise ser feita. Como exemplo, pode-se pensar em uma metodologia que
considere ativos intangíveis e uso de inteligência artificial. Um respondente mencionou
que essa avaliação poderia ser terceirizada, por falta de expertise do BNDES.
Outro funcionário do BNDES relatou a importância de se considerar o
patrimônio dos fundos que as fintechs participam:
Importante avaliar não só as operações dentro do balanço da empresa como
também o patrimônio de fundos dos quais participem. Sobre garantias, podese exigir aval de outras empresas do grupo da qual participem, caso haja,
assim como eventualmente, dos recebíveis das próprias operações ou cotas
de fundos (Entrevistado 5).

Posteriormente, a pergunta foi direcionada à inovação, buscando entender o
que estas empresas trazem ao mercado. Cerca de 40% dos empregados citaram a
expressão “novo modelo de negócios” como o grande diferencial que vem com o
advento das fintechs. Houve citação expressiva dos termos digitalização e melhor
experiência ao cliente, fruto de processos mais ágeis e céleres. Pelo lado do
financiador, foi mencionado que as análises automatizadas permitem trabalhar com
alto volume e baixo custo operacional. Um dos relatos abaixo:
Elas trazem uma melhor experiência para o cliente, principalmente para
MPMEs, desde sempre negligenciadas pelos bancos tradicionais. Uma
experiência mais simples, mais digital, menos burocrática e com menos
exigências (principalmente em relação às garantias), que traduzem em maior
acesso a crédito (Entrevistado 8).
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A sexta pergunta busca entender que tipos de riscos as fintechs podem
oferecer ao sistema financeiro em geral e ao BNDES em particular. Os entrevistados
reconhecem que as análises de crédito feitas pelas fintechs possuem maior risco, o
que pode fazer com que tenham maior inadimplência do que o projetado. Não foi
citado nenhum risco direto ao BNDES como parceiro, ainda mais no curto prazo, pois
o volume ainda é extremamente baixo de crédito concedido. Um dos funcionários
ressaltou o risco via cenário como investidor, em relação a não ter retorno adequado
das operações de crédito que as fintechs realizam.
A próxima pergunta procura entender que modelos de negócios são possíveis
entre o BNDES e as fintechs. Os funcionários entendem que elas podem, de fato,
atuar como repassadores de crédito com recursos do BNDES. Ideias diversas foram
citadas, conforme resposta abaixo:
Repasse de crédito com recursos do BNDES, credenciamento de fintechs
para atuação com capital próprio e garantia FGI/BNDES, credenciamento de
fintechs de educação financeira, contratação de fintechs para avaliação de
crédito para MEI e microempresa (Entrevistado 1).

Outro ponto mencionado por um dos entrevistados foi a questão da parceria,
uma vez que a fintech poderia atuar entre o cliente final e o agente financeiro, atuando
no matching ou na questão do tratamento da documentação necessária.
Aproximadamente 20% dos entrevistados citaram o Canal MPME como forma
de atuação das fintechs com o BNDES, uma vez que esta parceria já é realidade.
Em suma, as seguintes oportunidades foram identificadas:
•

BNDES como originador de operações para as fintechs (pois há custo de
aquisição de clientes relevante para players pouco conhecidos no mercado);

•

Fintechs atuando como repassadoras de recursos do BNDES, principalmente
em operações voltadas para MPMEs;

•

FIDCs (Fundo de investimento em direitos creditórios: fundo que aplica em
títulos de créditos formados por contas a receber de empresas) que sirvam de
veículo de funding para as fintechs;

•

BNDES ser o financiador isolado e as fintechs serem o braço operacional para
viabilizar a contratação de operações junto a um grande volume de clientes.
A oitava pergunta é focada na maneira de entender como o relacionamento

com a fintech permite ou permitirá ao BNDES ampliar o crédito às MPMEs. Algumas
citações interessantes:
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Existe um caminho construído no Canal MPME, de ofertar o crédito das
fintechs para MPMEs que não tem perfil de atendimento dos bancos parceiros
do BNDES. Esse é o começo do caminho, é preciso entender melhor o perfil
das empresas e das fintechs para que essa oferta de crédito se torne mais
efetiva (mais financiamentos contratados) (Entrevistado 3).
As fintechs podem conectar as MPMEs as linhas de crédito do banco, já que
muitas vezes não é interesse dos grandes bancos fazer isso (Entrevistado 6).

Ou seja, o Canal MPME é visto com um primeiro contato entre fintechs e
BNDES, porém, é reconhecido que existe um caminho a ser percorrido para que essa
relação ganhe robustez. Isso porque as operações de financiamento (via agentes
financeiros tradicionais) é reconhecida como insuficiente para atender ao mercado de
MPMEs.
A última pergunta buscar saber as vantagens e desvantagens das fintechs em
relação aos agentes financeiros tradicionais com os quais o BNDES opera (bancos
comerciais, cooperativas de crédito, bancos de montadoras e agências de fomento).
As vantagens apontadas foram:
•

Descomplicação na análise e concessão do crédito;

•

Maior agilidade de análise e resposta aos clientes;

•

Rapidez nos processos;

•

Menor regulamentação;

•

Custo operacional baixo;

•

Capilaridade virtual;

•

Maior assunção de riscos;

•

Melhor experiência para os clientes (mais digital com menos
burocracia e com menos exigências); e

•

Maior flexibilidade e capacidade de inovação.

As desvantagens apontadas foram:
•

Regulamentação ainda incipiente;

•

Baixa maturidade no mercado financeiro;

•

Menor credibilidade junto ao grande público;

•

Desconhecimento pelo público;

•

Baixa alavancagem de crédito (estrutura de funding mais fraca, custo
funding mais caro);

•

Percepção de ameaça pelos agentes financeiros tradicionais;
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•

Menor robustez financeira e consequentemente nem sempre
conseguem ofertar aos seus clientes as melhores condições
financeiras do mercado; e

•

Ecossistema apresenta maior risco e imprevisibilidade.

O último campo do questionário direcionado ao BNDES foi um espaço livre
para comentários. Algumas pessoas aproveitaram o espaço aberto para darem suas
opiniões pessoais sobre este novo cenário de cocriação entre fintechs e BNDES,
seja aproveitando melhor o que já está em andamento, seja pensando no futuro
próximo que virá com o advento do Open Banking:
O BNDES deve aproveitar a oportunidade das fintechs integradas ao Canal
MPME para elaborar novas propostas com esses parceiros. Entender melhor
como estão avaliando o lead recebido do Canal, o que está funcionando e o
que precisa ser melhorado (Entrevistado 3).
Não apenas em termos do Canal, mas considerando uma solução mais
integrada entre BNDES e fintechs para ampliar o acesso ao crédito, em
soluções complementares aos parceiros tradicionais (instituições financeiras)
do BNDES. Essa aproximação precisa ser feita através de grupos de trabalho
interdisciplinares para construção de uma solução, onde o foco não é apenas
melhorar o Canal MPME, mas considerar a experiência e base de dados do
Canal (Entrevistado 1).
Fintechs podem ser parceiras já a partir da 2ª. fase do open banking, mas
também ameaças se elas entenderem que não dependerão mais do BNDES
para atingir o seu público (Entrevistado 4).
A cocriação, o ‘construir junto’, certamente será cada vez mais importante
para gerar valor. Quanto mais redes de parcerias, melhor. E não vejo uma
‘extinção’ dos agentes financeiros tradicionais. Acho que, na visão de um
banco de desenvolvimento, é bastante oportuno aproveitar as especialidades
de cada ramo, de cada tipo de instituição, para entregar melhores serviços a
quem interessa no final: o empreendedor e a sociedade (Entrevistado 5).

Sendo assim, entende-se que as fintechs vêm ganhando cada vez mais espaço
no sistema financeiro, por entregarem um melhor experiência aos clientes, tão mal
servidos pelos bancos tradicionais. Com a regulação do Bacen, este movimento tende
a se consolidar cada vez mais e permitirá uma maior competição no mercado
bancário.
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4.2 Análise dos dados das Fintechs
Com relação às fintechs entrevistadas, foram considerados dois segmentos
gestão financeira e crédito. No total, obteve-se 24 respostas, já que foram quatro
pessoas entrevistadas de cada fintech, sendo três empresas de cada um dos
segmentos supracitados.
Começaremos a análise pelas fintechs de gestão financeira.
4.2.1 Análise dos dados das fintechs de gestão financeira
As fintechs de gestão financeira representam 18% de todas as mapeadas no
último radar FintechLab 2020. Foram selecionadas para a pesquisa algumas delas
que já possuam algum tipo de parceria ativa com o BNDES. Com isso, o universo já
se reduz bastante, pois até final de 2020, quatro fintechs de gestão financeira se
relacionavam com o BNDES.
Este bloco possui 12 respondentes. Foram três fintechs de gestão, cada uma
com quatro pessoas respondendo a pesquisa. Os níveis foram diversos, havendo de
CEO, CFO, Key Account, gerentes, coordenadores e técnicos na amostra.
Inicialmente, foi solicitada uma descrição sobre o negócio em si das empresas.
Há fintechs na amostra que fornecem solução de gestão gratuita e outras pagas,
sendo o grande objetivo fazer com que as pequenas e médias empresas façam uma
melhor gestão dos seus respectivos negócios.
O tamanho das fintechs analisadas variou de 50 funcionários até mais de 200.
Todas entraram no mercado após 2011.
A primeira pergunta busca entender os principais desafios para acesso ao
crédito que a fintech busca endereçar. As empresas entendem que ao munir os seus
clientes com gestão, estarão, consequentemente, dando todos os insumos para que
possam entender se precisam de crédito e quanto precisam. Exemplos citados foram
as soluções para problemas de gestão de caixa e recebimentos dos clientes. Um
relato interessante foi o seguinte: “Baixar o Score de risco para facilitar o crédito para
o PME” (Entrevistado 2 da Fintech de Gestão 1).
A segunda pergunta busca entender o modelo de negócios das fintechs
entrevistadas para facilitar acesso ao crédito para as MPMEs. Apesar das de gestão
financeira não fornecerem crédito, uma delas atua conectando empresas e
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provedores de crédito de maneira mais assertiva, mais direcionada aos perfis. As
demais empresas entrevistadas reforçaram a questão da educação financeira
deixando clientes e bancos em situação de igualdade, como por exemplo, os relatos
abaixo:
Ajudamos nossos clientes a gerir melhor seus recebíveis e com isso
proporcionamos que eles lidem de forma igualitária com bancos e empresas
de cartões. Acreditamos que a educação financeira é um dos grandes
motores do acesso ao crédito (Entrevistado 1 da Fintech de Gestão 2).
A (nome da empresa) facilita o acesso ao crédito em um passo anterior ao
pedido de crédito. A (nome da empresa) proporciona ao empreendedor o
controle financeiro e ajustes das contas da empresa para que ele mantenha
a saúde financeira do negócio, tenha menores dívidas e, assim, tenha mais
facilidade ao pedir crédito para instituições financeiras (Entrevistado 2 da
Fintech de Gestão 3).

A terceira pergunta questiona os principais diferenciais da fintech em relação
aos bancos tradicionais. Uma das empresas menciona como grande diferencial as
parcerias estratégicas (exemplos, descontos e condições especiais para clientes da
fintech de gestão financeira) junto aos bancos tradicionais ou até fintechs de crédito.
Foi citado também o fato de algumas serem plataformas gratuitas. Porém, muitas
relataram que estão em um segmento (gestão financeira) que não concorre
diretamente com os bancos tradicionais.
O próximo questionamento busca entender com maior profundidade como a
plataforma de gestão financeira auxilia as MPMEs na gestão dos negócios. Foram
citados diversos exemplos de organização das finanças das empresas, tais como:
relatórios financeiros, fluxo de caixa, organização de estoque, gestão de vendas,
emissão de notas, dentre outras coisas.
O grande objetivo citado é o de proporcionar melhor visibilidade da posição
financeira-operacional das empresas, gerando eficiência na gestão. Alguns
entrevistados reforçaram a importância desta atividade, pois em muitos casos o
público é formado por empreendedores muito pequenos ou em estágio inicial de
empreendedorismo, ressaltando, com isso, a cultura da gestão financeira ser
relevante por não ser presente. Destaque para o comentário:
Auxilia no controle financeiro da empresa, no sentido de organizar os lucros
e despesas, dando relatórios detalhados dos custos e capital do negócio.
Além de dar previsibilidade de recebimento (Entrevistador 3 da Fintech de
Gestão 1).

Em seguida, busca-se entender quais são os principais gargalos e restrições
para que se possa escalar o modelo de atuação das fintechs de gestão financeira.
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Houve preocupação relatada com a divulgação da empresa (além da falta de
conhecimento da marca), ou seja, MPMEs tomarem conhecimento da existência deste
tipo de negócio como também com a alta taxa de mortalidade das empresas,
principalmente em função da pandemia.
A antepenúltima pergunta questiona quais são os principais parceiros no
processo de concessão de crédito e qual o papel desempenhado por eles. As fintechs
de gestão consideram os bancos tradicionais parceiros como também as fintechs de
crédito e financeiras. Fundos de Investimento foram citados também em menor
proporção. Apenas duas pessoas das 12 entrevistadas citaram diretamente o BNDES
como parceiro.
A penúltima pergunta questiona como a fintech entende que o BNDES pode
contribuir com o atual modelo de negócios da empresa. Vale destacar a seguinte
citação:
Ao fomentar o uso da (nome da empresa) pelo público de pequenas
empresas de todo o país, o BNDES ajudaria a destravar um dos grandes
obstáculos que hoje possuímos: ampla escala e divulgação (Entrevistado 4
da Fintech de Gestão 1).
Comunicações que mostrem ao pequeno que a (nome da empresa) e o
Banco Nacional do Desenvolvimento estão juntos trabalhando para o
crescimento do pequeno (Entrevistado 3 da Fintech de Gestão 2).

Houve citações relacionadas à força que o BNDES tem por sua enorme
abrangência nacional, com a sugestão de criar um programa no qual ele
recomendasse soluções de gestão financeira das fintechs. Foi citado também o fato
de o BNDES ofertar crédito sem intermediários para os pequenos empresários.
Por fim, busca-se identificar qual a principal contribuição que a fintech
pesquisada poderia oferecer ao BNDES para facilitar o acesso ao crédito pelas
MPMEs.

As

empresas

entendem

que

podem

contribuir

para

ajudar

no

desenvolvimento dos pequenos empreendedores, na divulgação de produtos e
serviços para esse nicho, prover educação financeira e como principal contribuição,
levar a expertise relativa à tecnologia de gestão e acompanhamento de dados.
4.2.2 Análise dos dados das fintechs de crédito
As fintechs de crédito representam 17% de todas as mapeadas no último radar
FintechLab 2020. Foram selecionadas para a pesquisa algumas delas que já possuem
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algum tipo de parceria ativa com o BNDES. Até final de 2020, o BNDES contemplava
sete empresas nesta parceria.
Este bloco possui 12 respostas. Foram três fintechs de crédito, cada uma com
quatro pessoas respondendo a pesquisa. Os níveis foram diversos, havendo de CEO,
CFO, diretores, gerentes, head de business e técnicos na amostra.
Inicialmente, foi solicitada uma descrição sobre o negócio em si das empresas.
Em se tratando de fintechs de crédito, o destaque dado foi para plataformas digitais
de crédito para pequenas empresas, ao oferecer capital de giro de forma ágil,
utilizando tecnologia para automatizar os processos e as decisões de crédito. A
amostra contempla empresas que disponibilizam financiamentos com base em
dados e na previsibilidade do seu faturamento, tendo a receita futura como garantia.
Por último, empresas que fornecem um marketplace de crédito que conecta
empresas demandantes de crédito a instituições financeiras ofertantes, através de
algoritmo de matching e análise de crédito automatizada.
O tamanho das fintechs analisadas variou de 20 funcionários até 70. Todas
entraram no mercado após 2015.
A primeira pergunta busca entender os principais desafios para acesso ao
crédito que a fintech busca endereçar. A maioria dos respondentes citou a redução da
burocracia, o crédito simplificado, ágil e as garantias alternativas. Abaixo, alguns
relatos interessantes: “Aumentar o acesso para empresas pequenas, reduzir a
burocracia para se conseguir crédito e acelerar o processo de tomada de crédito”
(Entrevistado 1 da Fintech de Crédito 1). “Falta de ativos tangíveis para dar em
garantia, burocracia, pouco tempo de operação, queima de caixa em troca de
crescimento” (Entrevistado 3 da Fintech de Crédito 2).
A segunda pergunta busca entender o modelo de negócios das fintechs
entrevistadas para facilitar acesso ao crédito para as MPMEs. Há modelos diferentes
na análise, contemplando fintechs que trabalham no matching (intermediação
financeira) e outras que fornecem o crédito propriamente dito. O grande diferencial de
ambos é o uso de inteligência artificial. Há fintechs que funcionam como um “banco”,
captando dinheiro através de fundos de crédito (FIDCs) no mercado e emprestando
esse dinheiro para micro e pequenas empresas.
Além disso, há empresas que apresentam instituições financeiras não
conhecidas (o que aumenta as possibilidades de crédito), exibindo o financiador com
maior chance de conversão de proposta de crédito e realizam a intermediação do

49

fechamento das propostas fazendo a interface direta com o banco de forma
institucional.
Porém, todas elas entendem que o grande diferencial está na agilidade de
tomada do crédito, conforme relato abaixo:
Simplificamos o processo de concessão de crédito — algo que normalmente
demora vários dias, com visitas a agências, remessas de documentos
(físicos) para análise etc. — para um processo 100% digital que, entre
solicitação de um cliente novo e um depósito na sua conta, tipicamente leva
menos de 24h (Entrevistado 3 da Fintech de Crédito 1).

A terceira pergunta questiona os principais diferenciais da fintech em relação
aos bancos tradicionais. A rapidez é citada em 100% das respostas:
Somos muito mais rápidos para conceder o crédito. Aprovamos em minutos,
desembolsamos em 1 a 2 dias úteis. Também simplificamos muito o processo
de concessão, exigindo menos esforço por parte do cliente (Entrevistado 1
da Fintech de Crédito 1).

Há de se notar também a questão das garantias alternativas como um
diferencial, citada por alguns respondentes: “Garantias alternativas — utilizando o
próprio faturamento do cliente. Bom entendimento do funcionamento de empresas de
recorrência” (Entrevistado 2 da Fintech de Crédito 1 e reforçado por outros).
A próxima pergunta busca entender quais são as exigências para a concessão
de crédito e as condições de financiamento ofertadas às MPMEs. Algumas fintechs
relataram suas próprias condições de financiamento e outras as diversas exigências
dos financiadores. Em suma, foram relatados o tempo que a empresa deve existir, o
faturamento anual e os limites mínimos e máximos das linhas com taxas citadas e
prazos que variam também.
Já, a seguinte, busca entender quais os principais gargalos e restrições para
escalar o modelo de atuação. Foram citados por quase todos os respondentes os
seguintes pontos: capacidade de levantar funding e de adquirir clientes em larga
escala.
O cenário da pandemia forneceu mais riscos às fintechs e menos recursos
disponíveis, inclusive. Algumas citaram a limitação do FIDC como funding, de modo
geral. Este ponto do fluxo de clientes constante (sem muita oscilação) que conheçam
o modelo online e possam conseguir um crédito adequado também foi ressaltado.
No caso das fintechs que atuam como marketplace, o gargalo seria a
dependência da esteira dos bancos tradicionais. A falta de processos automatizados
destes players somados à falta de preocupação com a experiência do cliente são os
principais problemas que causam ineficiência no processo.
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Um ponto também citado pelas fintechs de crédito que atuam como
marketplace foi a questão da falta de entendimento claro por parte das empresas
sobre as taxas, juros e intermediadores. Isso demonstra que os segmentos diversos
das fintechs exigem maior sinergia para que o ecossistema também funcione melhor.
A antepenúltima pergunta questiona quais são os principais parceiros no
processo de concessão de crédito e qual o papel desempenhado por eles. Foram
citados: Bacen, as instituições financeiras que concedem crédito, os FIDCs e
empresas de serviços que indicam as fintechs de crédito. O BNDES foi citado por
apenas um único respondente como parceiro:
Na ponta da originação de clientes, o BNDES juntamente com outras fintechs
e federações de indústrias são os principais parceiros, desempenhando um
papel de conexão da (empresa) com empresas que essas 'casas' não
atendem com seus produtos de prateleira. Na ponta do crédito, os principais
parceiros são os bancos, fundos (na maioria Fidcs), fintechs e
securitizadoras, que desempenham um papel ofertando crédito às empresas
que não são atendidas por suas esteiras tradicionais (Entrevistador 2 da
Fintech de Crédito 3).

A penúltima pergunta questiona como a fintech entende que o BNDES pode
contribuir com o atual modelo de negócio da empresa. Vale destacar que todas as
respostas possuem a palavra funding. Chama a atenção o fato da parceria com as
fintechs ser reconhecida, mas se mostrar ainda insuficiente.
Hoje estamos como parceiro no canal MPME, e vejo isso como um passo
importante em parceria com o BNDES. Entendemos que temos outros
caminhos para colaborar, como o lado de funding. Uma parceria em funding
disponibilizaria mais recursos para serem emprestados aos empreendedores
de todo o país (Entrevistado 1 da Fintech de Crédito 1).

Por fim, busca-se identificar qual a principal contribuição que a fintech
pesquisada poderia oferecer ao BNDES para facilitar o acesso ao crédito pelas
MPMEs. As contribuições mais citadas foram:
•

Acabar com a burocracia e ineficiência do processo de concessão;

•

Aumentar a capacidade de originação do BNDES;

•

Plataforma de crédito digital das fintechs;

•

Automatização da análise de crédito;

•

Agilidade no processo de concessão;

•

Possibilidade de monitoramento do FGI;

•

Pulverização (alta abrangência de empresas); e

•

Não necessidade de garantias físicas (quebra de paradigma dos
modelos tradicionais).
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5 CONCLUSÃO
Os modelos de negócio disruptivos chegam para mudar a forma com que as
empresas e as pessoas lidam no dia a dia. No caso das fintechs, esse é um novo meio
de ter acesso a serviços financeiros a um baixo custo, sem contar toda a segurança
jurídica para fazer empréstimos ou investimentos. E agora, graças à regulamentação,
elas tendem a se tornar ainda mais acessíveis e tornar a vida das empresas mais
descomplicada.
Indubitavelmente, o Banco Central está empenhado através de iniciativas que
busquem acelerar essa transformação digital, oferecendo serviços de melhor
qualidade e menor curso aos cidadãos, como, por exemplo, o Sistema de Pagamentos
Instantâneos (PIX) e a implementação do Open Banking. A agenda do Bacen está
voltada para a transformação digital.
O PIX foi implementado em novembro de 2020 pelo Banco Central e agora
todos os esforços estarão direcionados ao Open Banking, cujo prazo final de
implantação está previsto para outubro de 2021. Atualmente, há uma assimetria de
informação, pois alguns participantes do sistema possuem mais dados sobre os
clientes do que outros. O Open Banking vem para resolver isso. Os clientes bancários
terão o poder sobre suas informações e poderão decidir se compartilham as mesmas
ou não. Esse conjunto fornecerá uma enorme flexibilidade ao sistema financeiro. Não
é à toa que as fintechs, na pesquisa, entendem o Banco Central como um importante
parceiro para elas.
No entanto, observamos que há desafios significativos para o desenvolvimento
do mercado. A questão da confiança e confiabilidade é uma delas. Como garantir
processos confiáveis para a expansão do funding, por um lado, e como compreender
as diferentes alternativas que cada fintech oferece, com seus riscos e possibilidades,
é outra. A construção de uma tipologia de fintechs e suas soluções fica registrada
como oportunidade para futuras pesquisas. Compreender as macro tendências do
ecossistema financeiro parece um desafio relevante para o aprimoramento da
cooperação e é significativo para a geração de mais conhecimento.
A pesquisa se limitou a fintechs de gestão financeira e de crédito, além de dez
empregados do BNDES. Juntos, estes segmentos respondem por 35% das empresas
mapeadas pelo último Radar Fintech, publicado em agosto de 2020. O segmento de
meios de pagamentos não foi estudado. Ao escrever a dissertação, este segmento
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estava começando a operar com o BNDES através de um programa emergencial de
acesso ao crédito do Governo Federal. Por isso, optou-se por não considerar as
respostas que estariam focadas em um programa apenas da pandemia de acesso a
crédito na modalidade de garantia de recebíveis (PEAC Maquininhas). Pode ser um
importante segmento a ser estudado no futuro.
Ficou evidente na pesquisa que as fintechs buscam funding com o BNDES e
que o BNDES reconhece a urgência de se pensar em uma metodologia de risco de
crédito diferenciada para as fintechs. Somente com essa importante inovação será
possível uma relação mais profunda e duradoura com as empresas de tecnologia
voltadas para o setor financeiro.
De maneira espontânea, as fintechs citam inúmeros parceiros de negócios e
apenas um respondente citou o BNDES. Já na pergunta que foca na relação BNDES
e fintechs, aí, de fato, há citações de parceria via canal MPME; mas sempre deixando
claro que a relação ainda precisa amadurecer para, de fato, fornecer melhor acesso
ao crédito às MPMEs.
Interessante notar que as oportunidades vistas pelo próprio BNDES são, em
sua maioria, as mesmas vistas pelas fintechs. Como exemplo, podemos citar as
seguintes sinergias:
•

A fintech entende que pode fornecer a expertise de seu braço
operacional tecnológico de acesso e o BNDES reconhece que isso pode
ajudá-lo a melhorar seus processos de acesso ao crédito as MPMEs;

•

A fintech gostaria de ter o BNDES como originador de operações para
elas e o BNDES menciona isso também como oportunidade;

•

Os FIDCs são citados como oportunidades pelos dois lados como opção
de funding;

•

Fintechs gostariam de ser repassadoras de recursos do BNDES,
principalmente em operações voltadas para MPMEs e o BNDES
reconhece também essa oportunidade; e

•

Credenciamento de fintechs no BNDES para atuação com capital próprio
e garantia FGI através do BNDES.

Na parte específica das fintechs de gestão financeira, ficou muito evidente o
desejo que elas têm de o BNDES promover uma comunicação mais expressiva desta
parceria para atrair maior número de clientes para esse segmento.
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Conclui-se que várias oportunidades foram mencionadas para que se promova
uma modelo de atuação do BNDES com as fintechs para promoção do acesso ao
crédito. As visões não divergem, elas convergem, e por isso precisam ser estruturadas
a fim de que se acelerem as diversas possibilidades de negócios entre esses players.
Segundo Mazanék (2019, p.73), há inúmeras configurações possíveis de
cooperação que podem beneficiar bancos e fintechs. Há vácuos no mercado onde
ambos podem prosperar fazendo o que sabem melhor. Ou seja, a força de um é a
fraqueza do outro e o que é ameaça para um será oportunidade para o outro.
Indubitavelmente, há muito para se ganhar neste relacionamento colaborativo, pois
desta maneira, a indústria financeira continuará a inovar.
Obviamente, seria utopia pensar em colaboração em todas as frentes, mas há
oportunidades para que bancos e fintechs atuem em melhor parceria através de um
modelo denominado simbiose digital.
Pensando na evolução do presente estudo, sugere-se pesquisa com maior
número de segmentos de fintechs no Brasil, além de estudo comparativo de outros
países, a fim de verificar se as percepções apresentadas no mercado brasileiro são
similares a outras internacionais.
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Apêndice A
Modelo de apresentação e orientação dos questionários para as fintechs
Pesquisa Mestrado Carolina Rabha FGV EBAPE: Fintechs

Olá, meu nome é Carolina Rabha, sou engenheira de produção formada pela
UFRJ, pós-graduada em Marketing pelo IBMEC e estou concluindo o mestrado de
Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Para a minha dissertação, realizo
essa pesquisa sob orientação do Prof.º Dr.ª Istvan Kasznar. Esse questionário possui
como objetivo identificar a opinião das fintechs sobre o relacionamento que possam
ter com os Bancos de Desenvolvimento, em especial, o BNDES, para promoção do
acesso ao crédito. A entrevista levará cerca de 30 minutos e suas respostas serão
tratadas de forma sigilosa.
Agradeço antecipadamente por dispor do seu tempo em me ajudar com a
pesquisa.
Primeiramente, gostaria de coletar algumas informações básicas sobre você e a
empresa para a qual trabalha.

Deixo abaixo meus contatos:
Telefone: xx-xxxxx-xxxx
Email: xxx@xxx

E os contatos do meu orientador:
Telefone: xx-xxxxx-xxxx
Email: xxx@xxx
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Apêndice B
Questionário para as fintechs

Cargo que ocupa:
CEO
CFO
Diretoria Operações
Gerente
Coordenador
Técnicos/Analistas
Outro
Se na resposta acima, escolheu o campo "Outro" escreva, por favor, seu cargo:
Informe por favor seus dados - Nome:
Telefone para contato:
Nome da empresa:
Cidade/Estado Sede da Empresa:
Qual segmento que a fintech pertence?
Gestão Financeira / Eficiência Financeira
Crédito
Resumidamente, conte-nos um pouco sobre o negócio da empresa:
Quantas pessoas aproximadamente estão envolvidas no negócio da empresa?
(sócios, fundadores e empregados)
Quando ela foi fundada?
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS: 1) Quais os principais desafios para acesso ao
crédito que sua fintech procura endereçar?
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2) Qual o modelo de negócio (de acordo com definição do SEBRAE, de 2016, “o
modelo de negócios é a forma como a empresa cria, entrega e captura valor”)
utilizado pela fintech para facilitar acesso ao crédito para as MPMEs?

3) Quais seus principais diferenciais de sua fintech em relação aos bancos
tradicionais?

4) Para fintechs de crédito: Quais são as exigências para a concessão de crédito e
as condições de financiamento ofertadas às MPMEs?
5) Para fintechs de eficiência financeira: Como a plataforma auxilia as MPMEs na
gestão dos negócios?

6) Para fintechs de pagamentos: Que soluções a fintech oferece às MPMEs na
condução de seus negócios?
7) Quais os principais gargalos e restrições para escalar seu modelo de atuação? *
8) Quais são seus principais parceiros no processo de concessão de crédito? Qual
o papel desempenhado por eles?
9) Como você entende que o BNDES poderia contribuir com seu atual modelo de
negócio?
10) Qual a principal contribuição que sua fintech poderia oferecer ao BNDES para
facilitar o acesso ao crédito pelas MPMEs?
11) Espaço livre para comentários:
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Apêndice C
Modelo de apresentação e orientação dos questionários para os funcionários
do BNDES

Pesquisa Mestrado Carolina Rabha FGV EBAPE: BNDES

Olá, meu nome é Carolina Rabha, sou engenheira de produção formada pela
UFRJ, pós graduada em Marketing pelo IBMEC e estou concluindo o mestrado de
Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Para a minha dissertação, realizo
essa pesquisa sob orientação do Prof.º Dr.ª Istvan Kasznar. O tema é: "UTILIZAÇÃO
DAS FINTECHS PELOS BANCOS DE DESENVOLVIMENTO PARA PROMOÇÃO
DO ACESSO AO CRÉDITO - Estudo de Caso BNDES". A pesquisa contempla
entrevistas com as fintechs e com o BNDES. Para os funcionários do BNDES, a
entrevista possui dez perguntas, e suas respostas serão tratadas de forma sigilosa.
Agradeço antecipadamente por dispor do seu tempo em me ajudar com a
pesquisa.

Primeiramente, gostaria de coletar algumas informações básicas sobre você,
posteriormente, entraremos nas perguntas mais específicas.

Deixo abaixo meus contatos:
Telefone: xx-xxxxx-xxxx
Email: xxx@xxx

E os contatos do meu orientador:
Telefone: xx-xxxxx-xxxx
Email: xxx@xxx
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Apêndice D
Questionário para os funcionários do BNDES
1) Informe seus dados, por favor, abaixo. Nome:
2) Telefone para contato:
3) Endereço de email:
4) Cargo que ocupa:
Nível Universitário (Técnico)
Coordenador
Gerente
Chefe de Departamento
Superintendente
5) Área que trabalha no BNDES:
2) Como as fintechs podem atuar na desconcentração bancária para facilitar
acesso ao crédito e aumentar as fontes disponíveis no mercado?
3) Qual o desafio encontrado pelo BNDES para fazer uma análise de crédito para
uma fintech?
4) Como o BNDES avaliaria patrimônio e garantias dessas empresas, por
exemplo?
5) O que as fintechs trazem ao mercado bancário em termos de inovação?
6) Que riscos as fintechs podem oferecer ao sistema financeiro em geral e ao
BNDES em particular?
7) Que modelos de negócios você avalia serem possíveis entre o BNDES e as
fintechs?
8) Como o relacionamento com a fintech está permitindo ou permitirá ao BNDES
ampliar o crédito às MPMEs?
9) Em relação aos agentes financeiros tradicionais com os quais opera o BNDES
(bancos comerciais, cooperativas de crédito, bancos de montadoras e agências
de fomento), quais são as vantagens e desvantagens das fintechs?
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10) Espaço livre para comentários:

