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ecossistema das fintechs 

na América Latina e no 

Caribe cresceu 112% desde 

que publicamos, em parceria com 

a Finnovista, a última edição da 

análise sobre esse setor em 2018. 

Nossa região passou de 1.166 

plataformas para 2.482 em pouco 

mais de três anos. A concentração 

do número de plataformas mudou 

pouco em relação à publicação 

anterior, e continua sendo liderada 

pelo Brasil (31% do total), seguido 

por México (21%), Colômbia 

(11%), Argentina (11%) e Chile 

(7%). Por outro lado, embora o 

segmento mais importante em 

termos do número de plataformas 

continue a ser o de Pagamentos 

(impulsionado pelos recentes 

avanços regulatórios no Brasil e 

no México), com 25% do total, os 

verticais de Crédito Digital (19%) 

e de Crowdfunding (5,5%) estão 

começando a se tornar maioria na 

região. 

Em seguida, vêm as Plataformas 

de Tecnologia Empresarial para 

Instituições Financeiras (15%) e 

Gestão Financeira Empresarial 

(11%). Algumas mudanças na 

participação dos verticais no 

ecossistema são explicadas pelo 

crescimento dos segmentos de 

Banco Digital (57%), Serviços de 

Tecnologia para o Setor Financeiro 

(49%), Seguros Digitais (46%) 

e Crédito Digital (45%), entre 

outros. Por fim, no período entre 

a publicação deste relatório e do 

relatório anterior, a região sentiu os 

efeitos da pandemia de COVID-19, 

que aumentou a digitalização de 

muitas atividades da sociedade. O 

setor financeiro não ficou alheio a 

essa tendência e, nesse contexto, o 

número de plataformas de fintech 

na região cresceu 35% entre 2020 

e 2021.

Essa oferta crescente foi 

acompanhada do aumento da 

colaboração entre as plataformas 

e as instituições financeiras 

“tradicionais” e pelo crescimento e 

a internacionalização dos bancos 

digitais, os quais estão começando 

a eliminar a distinção entre os 

bancos novatos e aqueles já 

estabelecidos no setor.

Em consonância com essa 

dinâmica, as autoridades 

financeiras da região vêm 

respondendo com inovações 

regulatórias. A implantação 

de sandboxes regulatórios 

(Barbados, Brasil, Colômbia, 

Jamaica, México, Peru e Trinidad 

e Tobago) permitiu a realização 

de testes – e, em alguns casos, 

do licenciamento – de produtos 

financeiros. Além disso, os hubs 

de inovação abriram espaços 

de diálogo na Argentina, nas 

Bahamas, no Brasil, na Colômbia, 

na Costa Rica, na República 

Dominicana, em El Salvador e na 

O
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Guatemala. Regulamentações 

para o segmento de crowdfunding 

surgiram em países como Brasil, 

Colômbia e Peru. O México 

promulgou a Lei Fintech, enquanto 

o Chile avançou com um projeto 

de lei ambicioso. Muitas dessas 

reformas de políticas públicas, 

incluindo a publicação deste 

estudo, foram apoiadas pelos 

recursos da FintechLAC,  a primeira 

rede voltada para o ecossistema 

das fintechs da América Latina e 

do Caribe. Este relatório detalha 

as mudanças regulatórias que 

acompanharam o crescimento 

desse ecossistema.

O ecossistema das fintechs da 

região é dinâmico, e os números 

ajudam a identificar as mudanças. 

Este documento busca fornecer 

informações para auxiliar a 

compreensão da situação do setor 

na região, além dos desafios que 

tem enfrentado em um contexto 

definido pela pandemia e as novas 

demandas de consumidores e 

empresas por melhores serviços 

financeiros. O relatório também visa 

ser uma referência para respaldar 

decisões políticas bem embasadas, 

para abordar os riscos inerentes às 

novas tecnologias e para promover 

os benefícios da inovação e da 

tecnologia.

O Grupo BID está comprometido em 

promover o ecossistema das fintechs 

e o uso da tecnologia como meio de 

maior inclusão financeira, enfatizando 

a inclusão de populações que 

geralmente são excluídas, como 

mulheres e micro, pequenas 

e médias empresas (MPMEs). 

Essas questões fazem parte da 

Visão 2025 do Grupo BID, que foi 

definida como um caminho para 

os próximos anos. A implantação 

dessa agenda só é possível com 

a ajuda dos países da região e de 

aliados estratégicos, como fazemos a 

partir da FintechLAC. Nossa estreita 

colaboração com a Finnovista, 

exemplificada nesta terceira 

publicação regional sobre fintechs 

para a América Latina, é outro 

exemplo desses esforços.

Esperamos que este estudo sirva 

de insumo para a promoção de um 

ecossistema no qual as fintechs 

possam se desenvolver e atingir seu 

potencial como meio de melhorar a 

vida das pessoas da América Latina 

e do Caribe.

Juan Antonio Ketterer 

Chefe da Divisão de Conectividade, 

Mercados e Finanças

Banco Interamericano de 

Desenvolvimento

Fintechs na América Latina e no Caribe - Prefácio
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ste é o terceiro 

relatório regional sobre 

fintechs para a América 

Latina que publicamos com 

o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Em janeiro 

de 2020, quando começamos a 

coletar dados sobre as mais de 

2.000 plataformas de fintech 

originárias da América Latina e 

do Caribe, não havia como prever 

que uma tripla crise – sanitária, 

econômica e social – atingiria o 

mundo e a região.

No entanto, embora as perspectivas 

de recuperação para a América 

Latina ainda não sejam aparentes, o 

setor de fintech vive atualmente uma 

fase exuberante. Esse sentimento se 

reflete nos investimentos disponíveis 

para esses empreendimentos, seja 

na forma de empréstimos ou de 

participações, que seguem uma 

trajetória crescente num período em 

que as propostas de valor oferecidas 

pelas fintechs se tornaram ainda 

mais relevantes.

Quando criamos a Finnovista, 

em 2013, convencidos de que o 

empreendedorismo tecnológico 

poderia transformar os serviços 

financeiros, o fizemos com a certeza 

de que essa combinação impactaria 

positivamente o desenvolvimento 

social da América Latina, 

melhorando sobretudo a inclusão 

financeira na região no médio e 

longo prazos.

Essa crença é ainda mais forte hoje, 

devido às vantagens oferecidas 

pela tecnologia para levar serviços 

financeiros a pessoas historicamente 

excluídas do sistema financeiro 

e aos milhões de cidadãos que 

tinham contas bancárias mas 

não conseguiram acessá-las em 

decorrência das medidas de 

confinamento decretadas pelas 

autoridades durante a fase mais 

aguda da pandemia. Também se 

beneficiaram as plataformas de 

fintech especializadas na prestação 

de serviços financeiros a milhões 

de pequenas e médias empresas 

que, nos últimos anos, precisaram 

se digitalizar para garantir sua 

sobrevivência. Por último, mas não 

menos importante, há uma safra 

de empreendimentos de fintech 

voltados a ajudar indivíduos e 

pequenas e médias empresas a 

desenvolver a educação financeira e 

a resiliência necessárias para superar 

essas múltiplas crises.

Estamos vivendo um momento 
histórico. Na Finnovista, 
estamos comprometidos em 
tornar as fintechs fundamentais 
para a recuperação econômica, 
social e sanitária de todos 
os países da América Latina 
e do Caribe. Esperamos 
que este relatório seja útil 
para os diferentes players 
do ecossistema, além de 
uma ferramenta valiosa para 
acelerar a recuperação que 
tanto desejamos.

Andrés Fontao

Sócio-gerente

Finnovista

E

Prefácio da Finnovista
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s plataformas de fintech 

aparecem como uma 

solução potencial para 

as lacunas de inclusão financeira 

tanto de empresas quanto de 

indivíduos na América Latina 

e no Caribe (ALC). Embora 

poucas startups do segmento de 

fintech da região tenham escala 

suficiente para assumir um papel 

significativo e competir com as 

empresas do setor financeiro 

tradicional, este relatório mostra 

que o setor de fintech vem se 

consolidando para crescer e 

aumentar seu impacto.

Esta publicação mostra que, na 

região, o setor dispõe de 2.482 

plataformas de fintech, o equivalente 

a 22,6% do total desse tipo de 

empresa em todo o mundo. 

Sua distribuição geográfica está 

intimamente relacionada ao tamanho 

das economias onde atuam e ao 

nível dos avanços regulatórios em 

seus respectivos mercados. Como 

resultado, as maiores economias da 

região – Brasil e México – respondem 

por mais da metade do número 

total de fintechs na América Latina 

e no Caribe. Ao lado desses dois 

países, Colômbia, Argentina e 

Chile contabilizam 80% dessas 

plataformas na região. Por outro 

lado, os segmentos de Pagamentos 

e Empréstimos continuam sendo 

os mais relevantes em nível regional, 

embora setores emergentes, como 

os de Bancos Digitais e de Seguros 

(insurtech), tenham crescido 

significativamente.

Este relatório do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e da Finnovista destaca 

como a pandemia de COVID-19, 

que levou à digitalização das 

atividades dos habitantes da região, 

acabou estimulando a adoção e 

a consolidação de modelos de 

negócios como os pagamentos 

digitais. Além disso, uma análise da 

concorrência mostra uma tendência 

regional crescente de cooperação 

com o sistema financeiro tradicional. 

Por outro lado, o documento 

mostra como as fintechs são uma 

poderosa ferramenta de inclusão 

financeira, fornecendo empréstimos 

para micro, pequenas e médias 

empresas (MPMEs) ou facilitando 

o acesso a serviços financeiros 

para um número cada vez maior de 

mulheres. O relatório destaca ainda 

o desempenho das mulheres como 

investidoras e proprietárias de 

negócios no setor.

Este documento elenca também 

os principais desafios de políticas 

públicas superados na região, 

aspecto que foi acelerado 

pela pandemia. Pela primeira 

vez, este trabalho do BID e da 

Finnovista inclui um resumo sobre 

a regulamentação das fintechs 

na região e mostra a adesão 

às inovações regulatórias: a 

implantação de hubs de inovação 

e de sandboxes regulatórios. Essa 

seção, que constitui a base de 

um documento específico sobre 

o tema que será publicado em 

breve, é acompanhada de uma 

ferramenta digital que permitirá 

ao leitor localizar os avanços 

regulatórios na região.

 

Esta publicação fundamental 

resume os esforços do 

Banco Interamericano de 

Desenvolvimento na América 

Latina e no Caribe relacionados 

ao ecossistema das fintechs 

durante quase uma década. 

Esses esforços se materializaram 

por meio da Rede FintechLAC, 

a primeira rede público-

privada do setor de fintechs, 

e do financiamento digital na 

América Latina e no Caribe, que 

patrocinou esta iniciativa.

Resumo

Fintechs na América Latina e no Caribe - Resumo

A



9

Fintechs na América Latina e no Caribe - Agradecimentos e autores

agradece o apoio logístico de 

Mildred Rivera e Romina Nicaretta 

e as revisões editoriais de Philip 

Keefer e Sarah Schineller.

Na Finnovista, a coordenação 

ficou a cargo de Andrés Fontao. 

A redação dos textos e a coleta, 

o processamento e a análise 

dos dados foram realizadas pela 

equipe formada por Elena Cruz e 

Graciela Herrera.

Os autores agradecem a 

Lee Harvey Urquijo e Ignacio 

Amezcua por sua colaboração 

no desenvolvimento do Mapa 

Interativo da Regulamentação 

Fintech. Também agradecem 

a revisão editorial de Mikel A. 

Alcázar e da equipe Beyup.

Agradecimentos e autores

ste documento foi 

criado a partir de um 

esforço plurianual e 

multidisciplinar encomendado 

ao e executado pelo 

Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) em 

colaboração e com os recursos 

técnicos da Finnovista.

No BID, a coordenação e 

parte da redação ficaram a 

cargo de Gabriela Andrade 

e Diego Herrera, da Divisão 

de Conectividade, Mercados 

e Finanças. Ana Maria Zárate 

Moreno, Jaime Sarmiento e 

Sahara de la Torre – da mesma 

divisão – também contribuíram 

com a redação e a criação 

do texto. A equipe do projeto 

E



Fintechs na América Latina e no Caribe - Introdução

10

ste relatório é a terceira 

edição de uma série de 

pesquisas que visam 

mapear e analisar o surgimento de 

empresas que usam a tecnologia 

para criar novos serviços 

financeiros, conhecidas como 

fintechs, que o BID iniciou, com 

a Finnovista, em 2016. As duas 

edições anteriores, publicadas 

em 2017 e 2018, geraram enorme 

interesse das comunidades que 

compõem o ecossistema das 

fintechs na América Latina e se 

tornaram uma das principais 

fontes de informação sobre esse 

setor na região. Esta edição 

apresenta dados atualizados 

sobre o setor e analisa questões 

que ganharam relevância à 

medida que o ecossistema evolui 

e cresce, como a ascensão dos 

bancos digitais ou o crescente 

dinamismo das inovações 

tecnológicas aplicadas ao 

segmento de seguros e o impacto 

da pandemia sobre o setor.

A COVID-19 desestabilizou o status 

quo econômico e social do mundo e, 

sem dúvida, teve profundo impacto 

sobre a forma como as populações 

dos países latino-americanos e 

caribenhos se relacionam com o 

dinheiro e as finanças. Embora 

a maioria dos dados tenha sido 

coletada durante a pandemia, este 

relatório discute – ao longo dos 

capítulos e de entrevistas – algumas 

das consequências que afetaram 

o setor, além de sua resposta e das 

oportunidades geradas para o futuro 

a partir da digitalização acelerada 

que toda essa movimentação 

implicou.

Este relatório usa as seguintes fontes 

de informação:

Primeiramente, o banco de dados 

de 2020 sobre fintechs da Finnovista 

na América Latina, criado graças 

ao envolvimento da Finnovista 

em diferentes iniciativas e projetos 

para impulsionar o ecossistema, 

como programas de aceleração e 

expansão e programas de inovação 

corporativa. Para enriquecer a 

análise da evolução do setor, os 

dados foram comparados aos 

divulgados em 2017 e 2018, e as 

informações agregadas foram 

atualizadas com dados de dezembro 

de 2021. É fundamental mencionar 

que alguns segmentos de fintech 

foram adicionados para fins de 

comparação. Os casos foram: 

tecnologias empresariais para 

instituições financeiras, pontuação 

(ou score) de crédito, identidade e 

fraudes, sistema financeiro aberto 

(Open Finance), gestão patrimonial, 

trading e mercado de capitais.

Em segundo lugar, a pesquisa 

regional voltada às fintechs da 

América Latina, que mantém 

sua estrutura básica desde a 

primeira pesquisa para favorecer 

a comparabilidade e a evolução 

dos dados, mas que se atualiza 

com a incorporação de novas 

questões para aprofundar os 

temas que geraram mais interesse 

no setor. Essa pesquisa incluiu, 

como no passado, 18 países da 

região: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, El 

Salvador, Equador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicarágua, 

E
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Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

Embora os dados iniciais da 

pesquisa tenham sido coletados 

em 2020,2 o texto foi enriquecido 

com dados atualizados de 2021 para 

Chile, Colômbia, México e Peru e 

com referências secundárias para 

os demais países. No total, para 

esta edição, a pesquisa coletou 

informações de 657 fintechs da 

região. Esses dados foram obtidos 

após a filtragem das respostas 

duplicadas e de entidades não 

validadas. Isso indica que o tamanho 

da amostra representa 28% do 

universo identificado de fintechs na 

América Latina.  

Em terceiro lugar, usamos uma 

pesquisa secundária. É importante 

notar que este relatório se concentra 

em empresas do setor de fintech e, 

portanto, não reflete as iniciativas 

digitais ou tecnológicas de 

instituições financeiras tradicionais 

nem as iniciativas financeiras de 

instituições de outras áreas, como 

as do setor de telecomunicações. 

Além disso, considerando que a 

maioria das fintechs são empresas 

de tecnologia financeira novas, para 

este documento, os termos “fintech”, 

“startup fintech”, “empresa fintech”, 

“empreendedorismo fintech” e 

“iniciativa fintech” podem ser usados 

de forma intercambiável, pois este 

estudo é focado em empresas jovens.

Este relatório foi estruturado da 

seguinte forma: o primeiro capítulo 

oferece uma visão geral do setor 

na região, destacando a evolução 

dos diferentes segmentos de 

negócios e a distribuição geográfica 

dos empreendimentos, além do 

estado de internacionalização, 

desenvolvimento e maturidade do 

ecossistema. O segundo capítulo 

aborda questões relacionadas ao 

financiamento dessas empresas, 

enquanto o terceiro capítulo se 

concentra na rápida ascensão dos 

bancos digitais na região. O quarto 

capítulo discute o potencial do setor 

de fintech para melhorar a inclusão 

financeira de indivíduos e empresas. 

Já o capítulo 5 investiga o papel 

das mulheres no setor de fintech. 

O capítulo 6 descreve algumas 

tendências do ambiente competitivo, 

o capítulo 7 apresenta uma análise 

inicial do surgimento do segmento 

insurtech na região. O capítulo 8 

examina os avanços regulatórios pela 

primeira vez, incluindo uma análise 

da percepção das fintechs sobre 

regulamentações e uma atualização 

sobre as parcerias das fintechs. Ao 

longo do texto, é feita referência aos 

efeitos da pandemia de COVID-19 

sobre o setor de fintech. 

Por fim, em uma breve conclusão, 

buscou-se deixar alguns dados 

e reflexões importantes sobre 

o impacto da COVID-19 sobre 

o setor e as oportunidades 

apresentadas pelo pós-pandemia.

2 Pesquisas anteriores coletaram dados entre janeiro e fevereiro de 2018 e entre setembro e novembro de 2016.
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ecossistema das fintechs 
na América Latina 
continua se multiplicando 
e mantendo o dinamismo 

do passado. Observa-se 
crescimento sustentado em 
todos os segmentos e no 
número de empreendimentos 
ativos desde a última medição, 
em 2018, acompanhado da 
maturidade progressiva do 
setor. Este capítulo apresenta 
uma visão geral do setor e sua 
evolução no que diz respeito 
à distribuição entre os países, 
o desenvolvimento dos 11 
segmentos de fintechs que os 
relatórios anteriores analisaram 
e outras tendências, como o 
estágio de desenvolvimento em 
que essas empresas estão, sua 
internacionalização e os desafios 
que enfrentam.  

Distribuição geográfica e 

principais mercados

No final de 2021, foram 

identificadas 2.482 fintechs na 

América Latina, mais do que o 

dobro em relação à última coleta 

de dados, em 2018, quando 

foram contabilizadas 1.166. As 

2.482 fintechs latino-americanas 

representam 22,6% do total de 

cerca de 11.000 empresas do setor 

de fintech que existem em todo 

o mundo, de acordo com dados 

do The Global Fintech Index 2021 

(Findexable, 2021a).

Entre 2017 e 2021, o crescimento 

médio anual do número de 

empresas atuantes no setor foi 

de 37% (equivalente a um salto 

de 253% desde a primeira coleta 

de dados, em 2017, até dezembro 

de 2021). Esses números mostram 

o dinamismo e a expansão que o 

setor vem experimentando ano 

após ano e indicam, igualmente, 

que os empresários da América 

Latina veem oportunidades para 

atender a demanda não atendida 

por serviços financeiros e os 

segmentos de mercado que 

permanecem excluídos. Esse 

dinamismo aumentou durante 

a pandemia, com mais esforços 

por parte das fintechs para 

atender virtualmente todas as 

necessidades dos usuários.

O
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Figura 1.1: Fintechs na América Latina no período de 2017 a 2021
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Fonte: elaboração própria, 
com base no banco 
de dados histórico da 
Finnovista (2021).
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Principais mercados de fintechs 

da América Latina e do Caribe

Desde 2017, o Brasil e o México 

continuam representando os dois 

maiores mercados de fintechs da 

região, respondendo por mais da 

metade dos empreendimentos 

do segmento desses mercados 

(veja a tabela 1.1). Atrás do Brasil e 

do México estão a Colômbia (279 

empresas), a Argentina (276) e o 

Chile (179).

A concentração das atividades 

nos mercados primários – Brasil, 

México, Colômbia, Argentina e 

Chile – vem diminuindo desde a 

primeira medição, em 2017, quando 

esses cinco países concentravam 

89,7% dos empreendimentos de 

fintech. Essa concentração recuou 

para 86% em 2018 e, para 81%, em 

2021 Esses números explicam uma 

leve tendência de desconcentração 

do empreendedorismo fintech na 

região.
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Tabela 1.1  Distribuição 

das fintechs por 

país: principais 

mercados

Fontes: Finnovista e BID, 2021.

2021

País Empresas fintech Total

Brasil 771 31%

México 512 21%

Colômbia 279 11%

Argentina 276 11%

Chile 179 7%

Em média, o número de 

empreendimentos nesse grupo 

de países cresceu 34% ao ano 

entre 2017 e 2021. Juntos, esses 

cinco países respondem por 81% 

das startups latino-americanas. 

Aliado ao tamanho dos mercados, 

ao acesso a financiamentos, à 

segurança regulatória e a outros 

fatores que têm influenciado o 

crescimento constante do setor, 

é válido afirmar que a pandemia 

foi um catalisador de usuários 

e receitas para as plataformas 

de fintech desses principais 

mercados da América Latina nos 

últimos anos. Além disso, Brasil, 

México, Colômbia e Chile são 

mercados mais significativos para a 

comunidade de investidores nesse 

setor (BID e Finnovista, 2021). A 

figura 1.2 mostra a evolução do 

ecossistema das fintechs nesses 

cinco principais mercados.
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Brasil ArgentinaMéxico Colômbia

Figura 1.2:  Evolução do ecossistema das fintechs em cinco grandes mercados latino-americanos

Fonte: elaboração própria, com base no banco de dados histórico da Finnovista (2021).
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2021

País Startups fintech % Crescimento médio ano a 
ano (2017-2021)

Peru 132 4,6% 69%

Equador 62 2,5% 47%

República Dominicana 55 2,3% 129%

Costa Rica 44 1,4% 72%

Uruguai 32 1,4% 28%

Guatemala 31 1,3% 79%

Países com um setor de fintech 

emergente

Seis países ainda possuem mercados 

pouco desenvolvidos em relação 

às principais estrelas da América 

Latina e do Caribe, respondendo 

por apenas 14% do total de fintechs 

da região, cujo ecossistema ainda é 

emergente, mas apresenta taxas de 

crescimento significativas. No caso da 

República Dominicana, por exemplo, 

55 empreendimentos ativos foram 

identificados em 2021, enquanto, em 

2017, eram apenas dois, o que significa 

uma taxa média de crescimento anual 

de 129%. A tabela 1.2 mostra o grupo 

de seis países com setores de fintech 

emergentes na América Latina e no 

Caribe. Como podemos ver, o Peru 

é o líder desse grupo em termos 

de número de fintechs atualmente 

ativas, seguido pelo Equador e pela 

República Dominicana.

Tabela 1.2: Países da América Latina e do Caribe com um setor emergente de fintechs

Fonte: Finnovista e BID, 2021.
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O Peru lidera a 
classificação de 
países com setor 
emergente de 
fintech com 132 
empreendimentos.

Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 1
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Os 4% restantes do total de fintechs 

na América Latina se distribuem 

entre Honduras (25), Bolívia (20), 

Paraguai, Venezuela e Panamá (16), 

El Salvador (14) e Nicarágua (3). 

A distribuição do número total de 

fintechs na América Latina por país 

aparece na figura 1.3.

Figura 1.3: Distribuição das fintechs na América Latina por país em 2021

Fonte: Finnovista e BID (2021).
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Segmentos principais

Desde 2017, foram identificados 

vários segmentos do setor de 

serviços financeiros, nos quais 

surgiram empresas com modelos 

de negócios inovadores e 

baseados em tecnologia. Essas 

empresas vão desde plataformas 

3 Os dados do segmento são de março de 2021.

Fonte: Bando de dados da Finnovista e do BID (2021).

alternativas de financiamento para 

outras empresas até aplicativos 

(ou apps) voltados à educação e 

à saúde financeira das pessoas 

físicas. Dessa maneira, as soluções 

oferecidas por fintechs na América 

Latina e no Caribe abrangem 

ampla gama de segmentos, como 

mostra a figura 1.4.3

Figura 1.4: Distribuição das fintechs na América Latina por segmento

25% 15%18% 11%

6%7% 5%5%7%
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Pagamentos Tecnologias 

empresariais 

para instituições 

financeiras (TEIF)
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mercado de 

capitais

Gestão de 

finanças pessoais
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digitais
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Sem variação de participação 

desde 2017, o segmento com o 

maior número de empreendimentos 

é o de Pagamentos e 

remessas, com 25% do total de 

empreendimentos, seguido pelos 

segmentos de Empréstimos (19%) 

e de Tecnologias Empresariais 

para Instituições Financeiras4 

(15%). Vale destacar que, no 

estudo publicado em dezembro 

de 2021 para os países da 

Aliança do Pacífico, o segmento 

de Empréstimos superou pela 

primeira vez o de Pagamentos e 

remessas (BID e Finnovista, 2021). 

Esse reposicionamento segue a 

tendência global do mercado de 

fintechs, que começou como um 

movimento disruptivo voltado 

para o segmento de pagamentos, 

mas vem avançando rapidamente 

para o segmento de Empréstimos 

(Sahay et al., 2020). É provável que, 

nos próximos anos, o segmento 

de Empréstimos ocupe o primeiro 

lugar também na América Latina e 

no Caribe.

O segmento de Tecnologias 

Empresariais para Instituições 

Financeiras conquistou uma 

posição entre os segmentos 

líderes de mercado, com 15% de 

participação no ecossistema, 

refletindo a crescente demanda por 

soluções de software para bancos 

digitais, por soluções digitais para 

combater a lavagem de dinheiro 

e o financiamento do terrorismo 

– incluindo a política Conheça o 

seu cliente (Know Your Customer, 

KYC), por contratos inteligentes 

e por outras soluções de sem 

marca (white label)5 criadas para 

instituições financeiras. Juntos, 

esses três segmentos principais 

– Pagamentos e remessas, 

Empréstimos e Tecnologias 

Empresariais para Instituições 

Financeiras – respondem por 60% 

das atividades das fintechs na 

região.

Segmentos de fintech que mais 

crescem na América Latina

Quando analisamos a taxa média 

anual de expansão dos segmentos 

de fintech no período de 2017 a 

2021, observamos que o segmento 

de maior crescimento médio anual 

foi o de Bancos Digitais, que 

registrou crescimento de 57%. A 

análise desse fenômeno fascinante 

está no capítulo 3.

Por outro lado, as soluções de 

Tecnologia de Negócios para 

Instituições Financeiras ficaram 

atrás do segmento de Bancos 

Digitais em termos de crescimento 

médio anual, com aumento de 

49%. Não é surpresa que este 

último segmento tenha se tornado 

um dos principais do mercado 

nos últimos anos. É natural que, à 

medida que aumenta o número de 

bancos digitais, também aumente 

o total de empresas dedicadas 

à prestação de serviços de 

suporte técnico para instituições 

financeiras, que é um setor 

complementar desse segmento.

 

4 O segmento de Tecnologias de Negócios para Instituições Financeiras também inclui as empresas de pontuação de crédito 
(credit scoring), identidade, fraudes e sistema financeiro aberto.

5 Os softwares sem marca (white label) são sistemas criados por desenvolvedores com funcionalidades padrão, podendo se 
adaptar às necessidades de seus clientes. Em geral, esses clientes são instituições financeiras para as quais os desenvolvedores 
oferecem funcionalidades na forma de produtos distribuídos com a marca dos próprios clientes – e não dos desenvolvedores.
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O segmento de Seguros também 

teve desenvolvimento significativo 

nos últimos anos, crescendo a 

uma taxa média anual de 46% 

– passando de 28 empresas, 

em 2017, para 127 em 2021. Esse 

segmento já apresentava uma 

tendência natural de crescimento 

antes da pandemia, e, embora 

2020 tenha sido um ano em 

que as seguradoras registraram 

prejuízos, o período contribuiu para 

acelerar a transformação do setor. 

Segundo o Boston Consulting 

Group (BCG), o segmento de 

insurtech arrecadou globalmente 

um recorde de US$ 7,5 bilhões em 

2020 (BCG, 2021), provando que 

esse crescimento é consequência 

da aposta e da necessidade 

de transformação do setor. Na 

Colômbia, por exemplo, esse 

segmento foi um dos três que mais 

cresceram entre 2020 e 2021.

O segmento de Empréstimos 

registrou crescimento médio anual 

de 45% desde 2017. Curiosamente, 

os efeitos da pandemia sobre esse 

segmento teve impacto sobre 

a demanda por crédito de duas 

maneiras principais, embora os 

resultados tenham variado de país 

para país (Sahay et al., 2020). Por 

um lado, o aumento na demanda 

decorrente da necessidade de 

liquidez (nos casos do México, 

da Colômbia e do Peru, 87% da 

população teve diminuição na 

renda durante o período) (EY 

Parthenon, 2020) e, por outro 

lado, a redução da demanda 

relacionada, entre outros fatores, à 

aversão da população em contrair 

novas dívidas diante das incertezas 

econômicas (Deloitte, 2020). A 

análise dos dados dos países da 

Aliança do Pacífico demonstra que, 

no geral, o efeito foi positivo, pois 

o segmento de Crédito é o mais 

relevante nessa sub-região.

Por outro lado, os segmentos 

de Bancos Digitais, Tecnologias 

Empresariais para Instituições 

Financeiras, Seguros e 

Empréstimos foram os que 

apresentaram o maior crescimento 

médio anualizado dos últimos 

cinco anos. A figura 1.5 ilustra 

o ritmo médio anualizado de 

expansão observado no período 

de 2017 a 2021 nos 11 segmentos 

de fintech na América Latina.

O segmento de Seguros cresceu 

à taxa média anual de 46%, 

chegando a 127 empresas.
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Figura 1.5: Crescimento médio anual dos segmentos de fintech na América Latina (2017-2021)

Fonte: elaboração própria, com base nos bancos de dados históricos da Finnovista e do BID (2021).
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As plataformas de crowdfunding 

e soluções de gestão de finanças 

pessoais são os segmentos de 

fintech que registraram a menor 

taxa média de crescimento anual 

dos últimos anos em comparação 

com outras soluções de fintech. 

Existe demanda menor por 

parte dos consumidores por tais 

soluções, além de dificuldades 

para a sustentabilidade de seu 

modelo de negócios, devido a 

exigências de capital e outros 

requisitos regulatórios de 

licenciamento que entraram em 

vigor (Estañol, 2018). 

Análise dos principais 

segmentos e tendências6 

Pagamentos e remessas 

Conforme relatado em edições 

anteriores, dois fatores principais 

são os responsáveis pelo auge 

do segmento de pagamentos 

digitais na América Latina: o baixo 

índice de inclusão financeira, em 

comparação com outras regiões 

do mundo, e o alto percentual 

da população com acesso à 

tecnologia móvel – ou seja, a 

telefones celulares. Desde que 

o processo de coleta de dados 

começou, em 2017, esse segmento 

continua concentrando a maior 

fatia da atividade das fintechs na 

América Latina. Após registrar 

604 empreendimentos em 2021, 

observou-se uma expansão média 

anual de 36% do setor desde 2017, 

quando foram identificadas 177 

empresas.

O setor de pagamentos digitais 

é composto pelos seguintes 

subsegmentos:

• gateways de pagamento e 

agregadores de pagamento;

• plataformas de pagamento 

móvel e carteiras digitais;

• plataformas de remessas e 

transferências internacionais;

• plataformas de pagamento em 

Criptomoeda;

• pontos de venda móvel (mPOS).

6 Os dados dos subsegmentos são de 2020.
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O gráfico 1.6 mostra a distribuição 

dos diferentes tipos de soluções 

de pagamento digital com maior 

dinamismo hoje na América 

Latina e no Caribe. Enquanto, em 

2018, o subsegmento líder era 

o de gateways e agregadores 

de pagamento, em 2021 as 

plataformas de pagamentos 

móveis e carteiras digitais se 

posicionaram como líderes 

do segmento de soluções de 

pagamento digital na região, 

acumulando 42% de todas as 

soluções de pagamento, o que 

indica a crescente adesão aos 

pagamentos móveis na região. 

Grande parte desse crescimento 

tem a ver com o impulso gerado 

pela pandemia de COVID-19.

Figura 1.6: Tipos de soluções de pagamento digital na América Latina e no Caribe

Fontes: Finnovista e BID (2021).
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O aumento da adesão aos 

pagamentos digitais como 

consequência das políticas 

públicas adotadas em resposta 

à pandemia de COVID-19 teve 

impacto relevante sobre esse 

tipo de fintech – e muitas dessas 

empresas registraram um 

crescimento acelerado desde o 

início da pandemia. Em geral, o 

“novo normal” criou um contexto 

favorável para o crescimento 

sustentado da demanda por 

soluções de pagamento digital 

em todos os subsegmentos, o 

que sugere que as perspectivas 

são animadoras. Um exemplo é 

o caso do PIX no Brasil, em que 

uma plataforma de pagamentos 

centralizados, lançada pelo 

Banco Central, em maio de 

2020, possibilitou o acesso a 

pagamentos para grande parte 

da população que anteriormente 

não era atendida – ou era mal 

atendida – pelo setor financeiro. 

Em 2021, o PIX já registrava 

mais de 251 milhões de contas 

conectadas à plataforma, além de 

1,2 bilhão de transações por mês, 

das quais 75% correspondiam a 

pagamentos entre pessoas físicas 

(peer-to-peer, P2P). Cerca de 75 

plataformas de fintech fazem parte 

de 768 empresas que prestam 

serviços relacionados ao PIX.
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Iniciativas de políticas públicas 

que levam à criação e à abertura 

de Sistemas de Pagamentos 

Rápidos de Varejo (SPRV) 

estão se consolidando na 

América Latina e no Caribe 

como uma alternativa para 

impulsionar o ecossistema de 

inclusão financeira digital. Os 

SPRVs oferecem pagamentos 

instantâneos, irrevogáveis e 

disponíveis de maneira contínua 

por meio de uma infraestrutura 

normalmente fornecida por um 

banco central. Além disso, eles 

têm o potencial de ser a semente 

que irá gerar ecossistemas 

de finanças abertas (open 

finance) com a participação 

de instituições financeiras 

tradicionais e plataformas de 

fintech. Na América Latina e no 

Caribe, o México – com o sistema 

chamado CoDi – e o Brasil com o 

PIX – lideram esses avanços com 

relativo sucesso. 

A validade externa oferecida 

pelo PIX (sistema centralizado 

de pagamentos do Banco 

Central que entrou em operação 

em novembro de 2020) é 

muito interessante. O PIX é 

uma transação que permite 

que seus usuários – pessoas 

físicas, empresas e entidades 

governamentais – enviem ou 

recebam transferências de 

pagamento imediatas, inclusive 

em dias não úteis. As transações 

são irrevogáveis e levam 

apenas alguns segundos. Na 

transferência de fundos entre 

contas transacionais (contas-

correntes, poupança e contas 

de pagamento pré-pagas), o 

PIX é uma forma de pagamento 

cujo custo de aceitação 

tende a ser menor, pois sua 

estrutura funciona com poucos 

intermediários. Os dados falam 

por si:7 

a)  Participantes:

o PIX conta com 768 instituições 

participantes, das quais 80% 

(620) são cooperativas de 

crédito, que são o veículo de 

inclusão financeira mais utilizado 

no Brasil. Também fazem parte 

do sistema 61 instituições de 

pagamento e nove empresas 

de crédito direto, muitas 

delas fintechs. Há também 48 

bancos múltiplos e sete bancos 

comerciais. O sistema faz parte 

de uma rede inclusiva do ponto 

de vista da oferta, além de ser 

interoperável.

b)  Transações: 

a.  Total: a adesão ao sistema 

tem sido crescente da 

perspectiva das transações. 

Em dezembro de 2021, foram 

realizadas mais de 1,2 bilhão de 

Quadro 1.1: PIX, um exemplo de Sistema de Pagamentos Rápidos de Varejo (SPRV)
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7 Mais informações em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/estatisticaspix. 

transações, o que representa 

crescimento de mais de 500% 

desde janeiro do mesmo ano. A 

pandemia foi um catalisador das 

transações eletrônicas.

b.  Valor: o total de transações 

realizadas por meio do sistema 

atingiu R$ 4,6 trilhões, o 

equivalente a US$ 842 bilhões. 

c.  Tipos de transações: 

75% das transações são P2P 

(entre pessoas físicas), 12% são 

P2B (pessoa a empresa) e 11% 

são B2P (empresa a pessoa). Ou 

seja, pessoas físicas utilizam o 

PIX, mas também empresas, o 

que beneficia um espectro de 

consumidores financeiros que 

faz parte do objetivo da inclusão 

financeira. No total, usam o 

sistema mais de 109 milhões de 

pessoas físicas.

Concluindo: o PIX é um exemplo 

de sistema de pagamento 

centralizado que gera inclusão 

financeira e formalização, 

atingindo populações que 

o sistema de pagamentos 

tradicional não conseguiu 

atender. Além disso, o PIX 

abriu a possibilidade de 

gerar interoperabilidade, 

transacionalidade e inclusão 

por meio de interfaces de 

programação de aplicativos 

(API), colocando em prática os 

princípios do sistema financeiro 

aberto.

27
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Empréstimos

Apenas 12% dos adultos com mais 

de 15 anos na América Latina e 

no Caribe relatam ter obtido um 

empréstimo de uma entidade do 

setor financeiro no último ano. 

Enquanto isso, 55% das empresas 

do setor formal afirmaram ter tido 

acesso a uma linha de crédito 

ou empréstimo no ano anterior.8 

No caso das MPMEs da região, a 

lacuna de acesso ao crédito – ou 

seja, a diferença entre a demanda 

e a oferta de crédito – chega a 

35% do PIB regional.9 Entre os 

motivos pelos quais as pessoas 

físicas e jurídicas não conseguem 

acessar o crédito pelo sistema 

financeiro tradicional estão a falta 

de histórico de crédito, problemas 

relacionados às agências e 

custos de escalabilidade. Os 

custos de transação e de 

oportunidade devido processos 

lentos e presenciais também 

explicam parcialmente esse 

problema do lado da demanda. 

Soluções de crédito digital 

têm sido desenvolvidas na 

América Latina por meio de 

diversos subsegmentos com 

diferentes modelos, que oferecem 

empréstimos a partir do balanço 

patrimonial ou entre pessoas 

físicas. As principais categorias do 

segmento de Empréstimos são:10

• empréstimos ao consumidor;

• empréstimos a empresas;

• empréstimos P2P a empresas;

• empréstimos P2P ao 

consumidor;

• fatoração.

8 Mais informações no Banco de Dados Global de Desenvolvimento Financeiro (Global Financial Development Database) do Banco 
Mundial disponível em: https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/global-financial-development-database. Acessado em 5 de 
janeiro de 2021.
9 Mais informações podem ser encontradas no MSME Finance Forum: https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap. 
Acessado em 5 de janeiro de 2021.
10 Para visualizar uma taxonomia completa, consulte: https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/
publications/the-2nd-global-alternative-finance-market-benchmarking-report/.

https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/global-financial-development-database
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/the-2nd-global-alternative-finance-market-benchmarking-report/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/the-2nd-global-alternative-finance-market-benchmarking-report/
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85% do financiamento 
de plataformas de 
finanças alternativas e 
crowdfunding da região 
se destina a empresas.
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Figura 1.7: Tipos de soluções de crédito digital na América Latina

56% 20%

11% 6%7%
Empréstimos P2P 

ao consumidor

Empréstimos 

comerciais

Empréstimos 

pessoais

Fatoração e 

adiantamentos

Empréstimos 

P2P a empresas

Fontes: Finnovista e BID (2021).

Conforme observado acima, 

o segmento de Empréstimos 

cresceu à taxa média anual de 

45%, passando de 115 empresas, 

em 2017, para 502 em 2021. 

Dessa maneira, o subsegmento 

predominante em termos de 

número total de fintechs é o de 

Empréstimos ao consumidor, 

com 56% de participação, 

percentual ligeiramente superior 

ao divulgado na edição de 

2018 deste relatório (54%). Os 

demais subsegmentos também 

não apresentaram mudanças 

significativas em relação à edição 

de 2018, indicando que, embora 

o segmento de crédito tenha 

crescido em termos de número 

de empresas, a atividade dentro 

do segmento se manteve estável 

nos últimos dois anos.
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Figura 1.8: América Latina e Caribe: valores originados em financiamentos alternativos 

                   (em milhões de dólares, 2020)

A dinâmica desse segmento 

muda se observada sob a 

ótica dos valores originados 

em plataformas alternativas 

de financiamento da região 

(que incluem plataformas de 

crowdfunding, que são minoria 

nesse cenário), que, no final de 

2020, atingiram US$ 5,27 bilhões, 

de acordo com o Segundo 

Fonte: Segundo Relatório Global de Benchmarking do Mercado de Finanças Alternativas (The Second Global 
Alternative Finance Market Benchmarking Report, 2021).

Relatório Global de Benchmarking 

do Mercado de Finanças 

Alternativas (The Second Global 

Alternative Finance Market 

Benchmarking Report), publicado 

em 2021 pela Universidade de 

Cambridge, com o apoio do BID 

(Ziegler et al., 2021). A figura 1.8 

mostra os montantes totais em 

cada país.
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Em 2020, 85% dos financiamentos 

disponibilizados por essas 

plataformas foram destinados a 

empresas. Isso significa que, no 

total, mais de US$ 4,54 bilhões 

destinaram-se ao financiamento 

de projetos, principalmente 

de MPMEs de toda a região. 

É fundamental destacar que 

o Segundo Relatório Global 

de Benchmarking do Mercado 

de Finanças Alternativas, 

que analisa a dinâmica desse 

mercado globalmente, mostra 

que a América Latina e o 

Caribe compõem a região que 

apresentou a maior ênfase no 

financiamento de empresas e o 

maior crescimento anual (260%) 

em financiamentos alternativos 

para empresas de 2018 a 2019. 

Em 2020, em um contexto de 

COVID-19 e desvalorização de 

algumas moedas da região em 

relação ao dólar norte-americano, 

o crescimento foi de 9% (Ziegler et 

al., 2021).

Todos esses dados mostram 

um dinamismo animador no 

segmento de empréstimos, não 

apenas pelo crescente número de 

iniciativas de fintech que atendem 

pessoas físicas e jurídicas, mas 

também devido aos montantes 

de financiamento destinados 

ao crescimento das MPMEs. 

Esses valores demonstram que 

inovadores, empreendedores e 

investidores continuam buscando 

suprir um mercado regional 

cuja demanda ainda não foi 

totalmente atendida. Embora o 

capítulo 2 deste relatório analise os 

montantes de investimento privado 

no setor de fintech da região, esse 

segmento é um dos maiores da 

América Latina. O setor é o que 

atrai o maior número de empresas 

participantes de megarrodadas 

de investimento na América 

Latina, confirmando que esses 

investidores regionais e globais 

veem uma grande oportunidade 

de negócios nesse mercado 

não atendido. Até recentemente, 

parecia impossível que os dólares 

administrados pelos maiores 

bancos de investimento do mundo 

fizessem crescer um pequeno 

negócio na América Latina. Hoje, 

isso é possível graças às inovações 

desse segmento.
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O espírito empreendedor 

costuma sempre fazer parte 

das empresas, embora tenda a 

esmorecer um pouco e cair no 

esquecimento com o passar 

do tempo. Ao perceber isso, a 

Bolsa de Valores da Colômbia 

decidiu sair da zona de conforto, 

reconectando sua essência com 

o empreendedorismo e buscando 

inovações internas ao procurar 

alternativas de crescimento para 

os colombianos. Após realizar 

um trabalho de pesquisa, análise 

e implementação, em novembro 

de 2019, entrou em operação 

a a2censo, um ecossistema de 

financiamento e investimento 

100% digital.

A a2censo é a primeira e, até 

agora, a única plataforma de 

crowdfunding de dívida da 

Colômbia, o que lhe confere 

grande valor, tanto para 

empreendedores quanto para 

investidores. Nessa plataforma, 

as PMEs encontram excelente 

valor agregado em termos de 

visibilidade e reconhecimento no 

mercado e, para os investidores, 

ela representa uma ótima 

oportunidade de negócio. 

Nenhuma experiência anterior 

é necessária para investir na 

plataforma, e os investidores 

podem obter retornos financeiros 

começando com quantias baixas. 

Dessa forma, ambas as partes 

se sentem mais seguras, pois 

contam com total apoio, força e 

experiência da Bolsa de Valores 

da Colômbia. O mais importante 

é que se estabelece uma relação 

ganha-ganha entre PMEs e 

investidores, que permite definir 

novos objetivos e impulsionar o 

desenvolvimento e a economia 

do país.

O setor de fintech está ficando 

cada dia mais robusto, e a 

a2censo segue avançando 

com firmeza: a plataforma é 

alavancada por uma série de 

aliados estratégicos e pela força 

gerada pelo boom da economia 

colaborativa, que faz parte 

das novas soluções para as 

necessidades de financiamento 

das pequenas e médias empresas 

(PMEs). Dessa maneira, a a2censo 

cria um mercado de acesso mais 

acessível, competitivo e dinâmico.

Uma parte essencial do processo 

de crescimento da a2censo 

tem sido sua capacidade de 

adaptação. A pandemia da 

COVID-19 levou a plataforma 

Quadro 1.2: O desenvolvimento de financiamento alternativo a partir do 

  mercado de capitais: o caso da a2censo
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a repensar metodologias 

e processos por meio de 

experimentações e ajustes do 

modelo de negócios às novas 

necessidades dos clientes e 

da ampliação das opções para 

flexibilizar o financiamento 

empresarial. Desde o lançamento 

da a2censo, o crescimento da 

comunidade foi surpreendente: 

até o fim de novembro de 2021, 

92 projetos empresariais já 

haviam sido financiados, com o 

investimento de 6.807 pessoas 

e mais de 35 bilhões de pesos 

colombianos mobilizados, ou 

cerca de US$ 8,7 milhões.

No início, uma campanha de 

US$ 82.000 poderia levar 

cerca de três meses para ser 

concluída. Atualmente, valores 

próximos a US$ 800.000 já 

foram captados em menos de 

cinco horas, demonstrando a 

grande receptividade que a 

plataforma tem tido, não só por 

parte dos investidores como 

também por parte das empresas, 

que veem esse novo modelo 

de financiamento como muito 

atrativo. Ele vem abrindo as portas 

para diversos setores, como os 

de entretenimento, saneamento 

ambiental, agronegócio, indústrias 

criativas e culturais, serviços 

administrativos, pesquisa e ciência, 

transporte e armazenamento, 

serviços domésticos, educação 

e setores priorizados durante a 

pandemia, como os de tecnologia, 

e-commerce e startups do 

segmento de saúde (healthtech) 

e de tecnologia educacional 

(edtech).

Esse novo segmento tem sido 

cobiçado pelos investidores 

porque as taxas de juros são 

atrativas. A taxa média de 

colocação é de 10,48% (efetiva 

anual, EA) e as campanhas têm 

sido lançadas com taxas que 

variam de 8% a 13% de taxa efetiva 

anual, com vencimento médio de 

três anos. Outra grande vantagem 

da a2censo é a aliança com o 

Fundo Nacional de Garantia do 

Governo, que chegou a oferecer 

uma cobertura média de 70% do 

capital financiado, outra qualidade 

que torna a ferramenta uma 

experiência totalmente única.

O impacto positivo causado por 

essa plataforma desenvolvida pela 

Bolsa de Valores da Colômbia 

transcende empreendedores e 

investidores. Ela trouxe progresso 

para muitas regiões do país, 

permitindo a criação de empregos 

e se tornando parte fundamental 

da reativação econômica da 

Colômbia ao compreender a 

importância que as startups e as 

PMEs nacionais têm.
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Figura 1.9: Tipos de soluções de tecnologias empresariais para instituições financeiras na 

                   América Latina

Tecnologias empresariais para 

instituições financeiras

As soluções de tecnologias 

empresariais para instituições 

financeiras vêm se consolidando 

como um dos principais segmentos 

do mercado fintech e deixando o 

grupo de segmentos emergentes. 

Essas soluções registraram a maior 

taxa média anual de crescimento 

desde 2017, ficando atrás apenas 

do segmento de bancos digitais. As 

empresas listadas neste segmento 

são geralmente empreendimentos 

focados no desenvolvimento de 

softwares especializados no setor 

financeiro, e oferecem produtos 

personalizados ou sem marca 

(white label). A seguir estão os 

subsegmentos proeminentes:

• plataforma e serviços bancários 

digitais;

• infraestrutura de negócios;

• contratos inteligentes; 

• análise de dados; 

• conhecimento do cliente (KYC);

• chatbots;

• outras soluções.

Fonte: Finnovista e BID (2021).
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O sistema financeiro 
aberto, com 13 
empresas, começa 
a crescer como 
segmento emergente 
e relevante na região.
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O subsegmento de plataformas 

e serviços de bancos digitais é 

o que concentra mais empresas 

– e isso reflete o aumento da 

demanda por essas ferramentas 

por parte das instituições 

financeiras da região e a forma 

como os empreendedores têm 

respondido a esse cenário. De 

acordo com dados coletados em 

2018, apenas 13% das empresas 

desse segmento ofereciam 

serviços e plataformas de 

banco digital para instituições 

financeiras, mas esse percentual 

aumentou para 46% em 2021. 

Esses dados representam 

evidências que explicam a 

transformação digital das 

instituições financeiras na região 

e como elas estão transformando 

suas operações internas e 

seus serviços ao consumidor 

por meio da tecnologia em 

um ambiente competitivo, 

altamente digitalizado e cada vez 

mais exigente. Subsegmentos 

emergentes como o de chatbots 

e o de tecnologia de análise de 

dados ganharam uma posição 

dentro desse segmento nos 

últimos anos. Instituições 

financeiras e até mesmo 

conglomerados empresariais de 

setores adjacentes continuarão a 

demandar tecnologias que lhes 

permitam abordar os usuários 

digitalmente. Em 2021, esse 

segmento também passou a 

incluir pontuação de crédito, 

identidade e fraudes e sistema 

financeiro aberto.

Gestão financeira empresarial 

As soluções digitais para gestão 

financeira empresarial são de 

vital importância por serem um 

dos principais segmentos do 

ecossistema fintech e pelo fato 

de a digitalização e sofisticação 

tecnológica das MPMEs 

representarem a prioridade para 

o desenvolvimento da região. 

Na América Latina e no Caribe, 

as MPMEs representam 99% de 

todas as empresas (Dini e Stumpo, 

2018) e são responsáveis pela 

maioria dos empregos. Ainda 

assim, precisam avançar no 

processo de transformação digital 

para aumentar a produtividade 

e contribuir para o crescimento 

econômico. É por compreender 

essas necessidades que o setor 

oferece soluções por meio de 

diferentes subsegmentos:

• faturas eletrônicas;

• contabilidade digital;

• gestão financeira e inteligência 

de negócios;

• soluções de cobrança;

• outros.
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Figura 1.10: Tipos de soluções de gestão financeira empresarial na América Latina

Fonte: Finnovista e BID (2021).
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O único subsegmento que 

sofreu desaceleração em seu 

crescimento foi o de contabilidade 

digital, que representou 20% das 

soluções de gestão financeira 

empresarial na edição de 2018 

deste relatório – e sua participação 

nessa atualização caiu quase dois 

pontos percentuais. Nenhum outro 

subsegmento registou alterações 

significativas, à semelhança do 

que aconteceu com o segmento 

de empréstimos.
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Sistema financeiro aberto

O conceito de sistema financeiro 

aberto não é novo na região. 

Muitos países já têm ecossistemas 

em operação, com base em 

interfaces de programação de 

aplicativos (ou APIs) programadas 

em seus sistemas financeiros 

em diferentes níveis de 

desenvolvimento. Brasil e México 

vêm implantando ecossistemas 

de sistema financeiro aberto do 

ponto de vista regulatório. Esse 

segmento vem crescendo e já 

conta com 13 plataformas que 

oferecem APIs. Espera-se que o 

número de plataformas aumente 

nos próximos anos.

Maturidade, internacionalização 

e desafios

Indicadores de maturidade de 

fintechs na América Latina

Esta seção analisa os resultados 

da pesquisa regional realizada 

com empresas de fintech na 

América Latina, cujos dados 

foram coletados em 2021 nos 

países da Aliança do Pacífico 

(Chile, Colômbia, México e Peru) 

e, em 2020, para o restante 

Figura 1.11: Tempo de atuação das fintechs na América Latina
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Fonte: Finnovista (2020).

da região. Nesse sentido, ao 

perguntar às startups há quanto 

tempo atuam no mercado, 

constatou-se que 37% delas 

iniciaram as operações após 

o primeiro trimestre de 2018, 

ou seja, têm menos de dois 

anos de atividade. Outros 37% 

informaram ter entre dois e cinco 

anos no mercado, e 26% têm 

mais de cinco anos de atuação. 

Esses dados não diferem muito 

da média de 4,6 anos de vida 

informados pelas startups dos 

países da Aliança do Pacífico no 

estudo realizado em 2021 (BID e 

Finnovista, 2021).
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As empresas pesquisadas 

também relataram o estado 

de desenvolvimento de sua 

solução. A figura 1.12 mostra 

que, para mais de 60%, seu 

produto está nos estágios mais 

avançados de desenvolvimento 

(crescimento e expansão e 

pronto para ser escalado). Em 

relação aos resultados de 2018, 

uma proporção semelhante 

se mantém (64%). Menos de 

1% das empresas de fintech 

pesquisadas relataram que seu 

produto ou solução está no 

estágio de conceito ou ideia, e 4% 

da amostra revelaram que estão 

atualmente trabalhando em uma 

demonstração ou protótipo. Para 

os cinco principais mercados, 

os dados da pesquisa sugerem 

que mais da metade das fintechs 

estão em estágios avançados de 

desenvolvimento: Brasil (68%), 

Argentina (64%), Chile (63%), 

México (59%) e Colômbia (65%).

Figura 1.12: Situação de maturidade da solução das fintechs na América Latina

Fonte: Finnovista (2020).
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Gráfico 1.13: Número de funcionários das fintechs na América Latina

Outro indicador da maturidade 

do ecossistema é o número de 

funcionários do setor. Enquanto 

empreendimentos com base 

em tecnologia tendem, por 

definição, a ser constituídos 

por equipes pequenas que 

alcançam grandes resultados 

(Grant, 2020), grupos de tamanhos 

muito diversos coexistem nesse 

ecossistema. A figura 1.13 mostra 

que 47% das empresas relataram 

empregar entre uma e dez 

pessoas, enquanto apenas 6% da 

amostra relataram ter mais de 100 

funcionários.

Fonte: Finnovista (2020).
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Internacionalização

De acordo com a pesquisa de 

2020, 30% das fintechs latino-

americanas operam fora de seu 

território de origem. Esse número 

caiu um pouco desde a última 

edição deste relatório, quando 

32% relataram ter operações em 

mais de um país. Esse fato reflete, 

em parte, o aumento significativo 

de novos empreendimentos que 

normalmente começam a operar 

apenas em seus países de origem. 

A figura 1.14 mostra a distribuição 

das empresas por país de atuação.
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70%
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Figura 1.14: Número de países em que as fintechs operam na América Latina

Fonte: Finnovista (2020).
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Quase 20% das startups que 

afirmaram ter operações em 

países diferentes do país de 

origem exportam seus produtos 

para os Estados Unidos. Por 

outro lado, as startups latino-

americanas e caribenhas que 

estão se internacionalizando 

na região variam em termos 

de tamanho e segmento. 

Entre elas, estão o Nubank, 

o banco digital brasileiro que 

recentemente começou a 

negociar na Bolsa de Valores de 

Nova York (NYSE), e a Kushki, a 

startup de pagamentos digitais 

de origem equatoriana com 

operações no Equador, Colômbia, 

México, Chile, Peru, Estados 

Unidos e Canadá.
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“Fomos atraídos pelo potencial 

da região, pois começaram a 

surgir modelos de negócios 

que funcionaram em outras 

partes do mundo. No entanto, 

no caso de mercados 

emergentes de fintech, 

definitivamente estamos mais 

empolgados com startups 

que se internacionalizam 

desde o início, o que é um 

desafio, porque em um 

setor tão regulamentado os 

empreendedores devem provar 

que saberão navegar pelos 

obstáculos regulatórios para 

lançar suas soluções em países 

fora do seu.” 

Lauren 
Morton
Sócia da QED Investors. 

Entrevista concedida ao BID 

e à Finnovista (2020).
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Quase 20% das 
startups que 
afirmaram ter 
operações em países 
diferentes do país 
de origem exportam 
seus produtos para 
os Estados Unidos.
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Principais desafios relatados 
pelas fintechs na América Latina  

Como parte da pesquisa, as 

fintechs da região responderam 

qual foi o seu principal desafio 

em 2020. Pouco mais da 

metade (56%) relatou que 

seu maior desafio foi escalar 

os negócios, percentual igual 

ao obtido em 2018 (56%). 

No entanto, o acesso a 

financiamentos tornou-se o 

segundo maior desafio para as 

fintechs da região, com 16% das 

empresas pesquisadas tendo 

afirmado que esse foi o maior 

obstáculo enfrentado por elas, 

enquanto, em 2018, o segundo 

maior desafio informado foi o 

lançamento de seus produtos. 

Esse fato mostra a dinâmica 

da busca cada vez maior por 

financiamento, à medida que 

esses tipos de empreendimentos 

crescem.

Figura 1.15: Principais desafios enfrentados pelas fintechs na América Latina

56% 16% 11% 8%

3%3% 2%1%
Cibersegurança

Acesso a 

financiamentos

Lançamento de 

um produto ou 

serviço

RegulamentaçãoEscalabilidade

Preparo do 

cliente

Atração e 

retenção de 

talentos

Outro

Fonte: Finnovista (2020).
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A pesquisa mais recente para 

startups dos países da Aliança 

do Pacífico, realizada em 2021, 

mostrou que, após passarem 

pelo pior da pandemia, os 

principais desafios das fintechs 

continuam muito semelhantes. 

O primeiro lugar continua 

sendo a escalabilidade e 

a internacionalização das 

startups, seguidas pelo acesso 

a financiamentos e pelo 

lançamento de um produto ou 

serviço.

Observa-se que o ecossistema 

latino-americano tem um 

grande apetite por capital, e 

os investidores passaram a 

se interessar ainda mais por 

essa região. A Associação 

para Investimento de Capital 

Privado na América Latina 

(Latin American Private Equity 

Association, LAVCA) estima que 

o setor de fintech na América 

Latina arrecadou pelo menos 

US$ 6,09 bilhões em 2021 

(LAVCA, 2022). Esse montante 

representa 39% do valor total do 

capital investido, que é de

US$ 15,73 bilhões (LAVCA, 2022). 

O setor de fintech da América 

Latina continua se consolidando 

graças a investimentos 

significativos e a fundos 

dedicados, além do surgimento 

e crescimento de novos 

empreendimentos. A comunidade 

internacional de investimentos 

que avalia oportunidades nessa 

área na América Latina tem se 

concentrado principalmente no 

setor de fintech. Alinhada a essa 

tendência, a CB Insights, em seu 

relatório State of Fintech Global 

2021, mostrou que o financiamento 

do setor de fintech na América 

Latina realizou mais de 300 

transações de aporte no período 

(CB Insights, 2021). Além disso, 

foram registrados níveis recordes 

de fusões e aquisições (M&A) e 

a preponderância de empresas 

de capital de risco (Venture 

Capital, VC) entre os dez maiores 

investidores da região.
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Cibersegurança

A digitalização acelerada pela 

qual o mundo está passando 

implica, ao mesmo tempo, mais 

vulnerabilidade e exposição 

a ataques cibernéticos, o que 

representa uma ameaça latente 

e um desafio significativo 

para todas as organizações e 

empresas. Por exemplo: 34% 

das empresas da região foram 

vítimas de ataques de códigos 

maliciosos (malware), de acordo 

com uma pesquisa realizada pela 

ESET durante o ano de 2020 

(ESET, 2021). O mesmo estudo 

revelou o aumento de ransomware 

entre 2019 e 2020. De acordo 

com a multinacional Kaspersky 

Labs, ransomware é um “software 

malicioso que infecta dispositivos 

e envia mensagens de extorsão 

para os usuários”, além de ter 

“capacidade de bloquear telas ou 

criptografar arquivos importantes 

ou específicos com senhas” 

(Kaspersky, 2020).

A vulnerabilidade a ataques 

cibernéticos representa um desafio 

significativo para todo o setor de 

serviços financeiros. O Banco do 

México (Banco Central do México), 

por exemplo, classifica os riscos 

cibernéticos enfrentados pelas 

instituições financeiras em três 

tipos: interrupção das tecnologias 

da informação que eles utilizam e a 

consequente indisponibilidade de 

seus serviços; abalo da integridade, 

confidencialidade e disponibilidade 

das informações gerenciadas 

pela instituição, inclusive de seus 

clientes, e perdas econômicas para 

as próprias instituições ou seus 

clientes.11

O ecossistema fintech, portanto, 

enfrenta não apenas o desafio de 

lidar com os riscos decorrentes de 

vulnerabilidades em seus sistemas 

e de ciberataques, mas também 

a difícil tarefa de gerar confiança 

entre os usuários para que adotem 

suas soluções com o mesmo grau 

de confiança com que depositam 

suas informações em uma 

instituição financeira tradicional. 

Esse desafio é ainda mais 

significativo para segmentos como 

o de bancos digitais, discutido no 

capítulo 3, mas, sem dúvida, atinge 

todo o setor de fintech da região, 

como mostram os resultados 

da pesquisa realizada para este 

estudo. 

11 Consulte: https://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/seguridad-informacion-banco.html.

https://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/seguridad-informacion-banco.html
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Cerca de 80% das fintechs 

identificam ataques cibernéticos 

como uma ameaça aos seus 

negócios. Em termos de 

preparação, praticamente 

metade (48%) das fintechs 

da região já tem um plano 

de contingência em caso de 

incidentes, 3% já têm seguro 

e 28% planejam implantar 

um sistema ou plano de 

contingência, como pode ser 

visto na figura 1.16. No caso dos 

países da Aliança do Pacífico, em 

média 45% das startups dessa 

região relataram ter sistemas 

robustos e atualizados para lidar 

com ameaças de cibersegurança, 

e a grande maioria (90%) tem 

políticas internas para garantir 

a proteção dos dados de seus 

usuários (BID e Finnovista, 2021).

Figura 1.16: Estratégias de cibersegurança implantadas por fintechs da América Latina
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NãoSim, temos 
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Fonte: Finnovista (2020).



Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 1

50

O cenário de cibersegurança 

muda consideravelmente 

quando as informações são 

desagrupadas para conhecer as 

estratégias de cibersegurança 

implementadas pelo segmento 

de bancos digitais, pois, 

de acordo com os dados 

coletados para a elaboração 

deste relatório, 63% deles já 

têm um sistema de prevenção, 

contenção e resposta a ataques 

cibernéticos implantado, e 21,1% 

estão planejando implantar um.

21%

5%

11% 63%

Sim, estamos 

planejando a 

implantação de 

um(a) estrutura/

sistema/plano de 

contingência

Ainda não

Não Sim, temos 

um(a) estrutura/

sistema/plano de 

contingência para 

Figura 1.17: Estratégias de cibersegurança implantadas por bancos digitais na América Latina

Fonte: Finnovista (2020).
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mbora a edição de 
2018 deste relatório já 
tenha mostrado que 
os empreendimentos 

financeiros baseados em 
tecnologia da América Latina 
haviam aguçado o apetite de 
investimento dos fundos de 
capital de risco, o período 
analisado neste estudo registrou 
um avanço significativo no 
cenário de investimentos do 
setor de fintech da América 
Latina.

O interesse no setor de fintech 

da região se ampliou para vários 

círculos globais de investimento. 

De acordo com um estudo 

publicado pela Finnovista, em 

2019, estima-se que 115 empresas 

de investimento originárias de 

países fora da América Latina 

estejam apostando no setor de 

fintech da região (Finnovista e 

Lendit Fintech, 2019). Da mesma 

maneira, segundo dados da 

Associação para Investimento 

de Capital Privado na América 

Latina (LAVCA), o setor de 

serviços financeiros, liderado 

pelas fintechs, foi o setor que 

liderou os investimentos de capital 

de risco, capturando 39% do 

valor investido na região em 2021 

(LAVCA, 2022).

Por outro lado, novas tendências 

têm sido observadas nos 

últimos anos – principalmente 

a consolidação de um modelo 

diferente de financiamento de 

empreendimentos de fintech: 

dívida de risco (venture debt 

ou venture lending, em inglês).12 

Esse tipo de financiamento 

muitas vezes complementa as 

rodadas de capital de risco, e 

seu principal atrativo reside no 

fato de que, diferentemente do 

crédito bancário, a dívida de risco 

pode ser uma opção viável para 

empresas que ainda não têm 

ativos como garantia ou fluxo 

de caixa positivo. Ou seja, são 

injeções de financiamento para 

o crescimento, mas assumindo o 

risco do ponto de vista do capital 

empreendedor voltado para as 

empresas de tecnologia. Em 

termos gerais, a dívida de risco 

como modelo de financiamento 

de empreendimentos é o meio 

termo entre o capital de risco e a 

dívida tradicional.

Vários exemplos ilustram a 

consolidação da dívida de 

risco como mais uma opção de 

financiamento para fintechs na 

América Latina: desde empresas 

boutique, como a ArcLabs 

(Contxto, 2019), que investiram 

no banco digital mexicano 

Klar em 2019, até bancos de 

investimento como Goldman 

Sachs (LAVCA, 2019a), que 

investiu, também em 2019, na 

fintech de crédito Konfío – e 

aumentou o valor investido no 

início de 2021.13   O Grupo BID 

acompanhou a tendência por 

meio da BID Invest, seu braço 

de investimentos do setor 

privado, criando um fundo de 

US$ 15,2 milhões chamado Latin 

America Venture Debt Growth 

Fund (BID Invest, 2019). O BID 

também investiu no Fundo de 

Crédito para Fintechs da Victory 

Park Capital Advisors, LLC 

para apoiar empresas do setor 

de fintech da região.14 Abaixo 

estão listadas as operações 

mais relevantes por meio das 

quais a BID Invest contribuiu 

para o desenvolvimento do 

ecossistema fintech na região.

E

12 Segundo Fischer e de Rassenfosse (2014), a dívida de risco pode ser definida como “capital financiado para startups com alto potencial 
de crescimento e impacto que geralmente estão em um estágio de maturidade pré-receita e não contam com ativos tangíveis ou 
garantias para assegurar o empréstimo”.
13 Consulte: https://www.forbes.com.mx/emprendedores-konfio-extiende-su-linea-de-credito-con-goldman-sachs-recibira-160-mdd/.
14 Consulte: https://idbinvest.org/es/medios-y-prensa/bid-invest-apoya-el-financiamiento-para-empresas-fintech-en-america-latina-y-el-
caribe-con.
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• Em junho de 2021, o BID Invest 

aprovou um investimento 

equivalente em pesos 

mexicanos de aproximadamente 

US$ 10 milhões na Kubo para 

que a empresa melhorasse 

sua estrutura de capital e 

expandisse sua carteira de 

empréstimos, com o intuito de 

apoiar as MPMEs mexicanas e 

promover a inclusão financeira. 

Por meio de ações preferenciais 

resgatáveis, o investimento 

resultou em uma estrutura 

financeira inovadora e flexível. 

A Kubo é uma empresa 

financeira digital detentora 

de vários produtos e de 

abrangência nacional, que 

oferece aos clientes contas 

poupança, depósitos a prazo e 

empréstimos. Esse investimento 

incluirá um plano de ação 

para fortalecer a governança 

corporativa da Kubo, além 

de assistência técnica para 

desenvolver um estudo de 

mercado visando segmentos 

carentes, principalmente MPMEs 

e clientes sem histórico de 

crédito. Além disso, a transação 

oferece um incentivo de 

financiamento misto baseado 

no desempenho da Women 

Entrepreneurs Finance Initiative 

(We-Fi).

• Em outubro de 2021, o BID 

Invest concluiu um investimento 

de US$ 7,5 milhões em ações 

preferenciais da RecargaPay, 

uma fintech que oferece várias 

soluções de pagamento digital 

para os consumidores brasileiros. 

Os recursos do investimento 

serão utilizados para expandir 

as operações da RecargaPay 

no Brasil por meio da aquisição 

de clientes e do aprimoramento 

da plataforma. A RecargaPay 

permite que os brasileiros façam 

transações cotidianas por meio 

de um aplicativo de celular, 

estrategicamente integrado 

aos ecossistemas financeiro 

e de comércio eletrônico do 

Brasil e permite que os usuários 

realizem transações mesmo sem 

ter conta bancária. Como parte 

da transação, foi acordado que 

o BID Invest e a RecargaPay 

trabalharão juntos para 

analisar as soluções financeiras 

oferecidas à crescente rede de 

MPMEs parceiras da RecargaPay 

e para criar uma cartela de 

produtos aprimorada, que 

Destaques das operações e transações do BID Invest

53

atenderá um grande contingente 

de indivíduos não atendidos e 

sem conta bancária.

• Em dezembro de 2021, o BID 

Invest concedeu uma linha de 

crédito de aproximadamente 

US$ 24,4 milhões (MX$ 500 

milhões) à Konfío, plataforma de 

crédito on-line mexicana focada 

em MPMEs e empreendedores 

individuais, para que a empresa 

expandisse suas atividades. 

O financiamento aumentará a 

disponibilidade de financiamento 

de dívida para MPMEs. Além 

disso, o BID Invest fornecerá 

serviços de consultoria para 

apoiar a estratégia de inclusão 

de gênero da Konfío por meio 

do diagnóstico e da elaboração 

de um plano de ação voltado 

à promoção da igualdade de 

gênero, tanto em seus processos 

de recrutamento, retenção e 

desenvolvimento de talentos 

quanto em sua estratégia de 

marketing voltada para as 

mulheres. Além do plano de 

ação de inclusão de gênero, 

o BID Invest trabalhará com 

a Konfío para implantar um 

plano de ação de governança 

corporativa.
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Apesar da crise social e 

econômica causada pela 

pandemia, os investimentos 

continuaram impulsionando os 

segmentos de crédito, bancos 

digitais e de pagamentos. 

Enquanto as principais rodadas 

de investimento continuam 

concentradas em empresas 

do Brasil e do México, os dois 

maiores mercados da região, 

a partir de 2020, observou-se 

que essas injeções de capital 

passaram a chegar a empresas 

de países menores, como 

Chile ou Equador (ver Anexo 1: 

Principais investimentos em 2020 

e 2021, ao final do documento). 

A Kushki, por exemplo, que 

tem operações no México, na 

Colômbia, no Equador, no Peru e 

no Chile, anunciou o fechamento 

de um financiamento da Série 

B no valor de US$ 86 milhões 

para expandir suas operações, 

posicionando seu valor em 

US$ 600 milhões. Dessa 

maneira, 2021 terminou 

com números recordes de 

investimentos em fintechs na 

região, apresentando aumento 

significativo na captação em 

relação aos anos anteriores.

Este capítulo apresenta uma visão 

geral do ambiente de investimento 

no ecossistema de fintech na 

América Latina e sua evolução em 

relação a estudos anteriores sob 

os seguintes títulos: os montantes 

de financiamento informados 

pelas fintechs pesquisadas; as 

fontes de financiamento a que 

esses empreendimentos tiveram 

acesso nos últimos anos; e os 

países líderes em termos de 

investimento. Além disso, será 

analisado o nível de envolvimento 

de investidores institucionais de 

países de fora da América Latina, 

e também serão listadas algumas 

transações pendentes ocorridas 

no período coberto por este 

estudo.
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Financiamento 

Das 657 fintechs latino-

americanas pesquisadas para 

este relatório, 63% relataram ter 

recebido financiamento externo, 

em comparação com 28% 

que responderam não terem 

obtido recursos de terceiros. 

Os 9% restantes preferiram não 

fornecer nenhuma informação 

sobre possíveis financiamentos 

recebidos. Esses números 

não sofreram alterações 

significativas em relação à 

edição de 2018 deste relatório

Entre as empresas que 

forneceram informações sobre 

financiamentos, 39% informaram 

ter recebido até US$ 100 mil em 

investimentos. O segundo maior 

grupo de empresas declarou 

ter recebido entre US$ 100.001 

e US$ 500.000, representando 

24% do total. No entanto, 

Menos de US$ 100 mil

Entre US$ 500 mil e 

US$ 1 milhão

Entre US$ 100 mil e 

US$ 500 mil

Entre US$ 1 milhão e 

US$ 5 milhões

Mais de US$ 5 milhões

Figura 2.1: Valor dos financiamentos recebidos por fintechs na América Latina (em US$)

Fonte: Finnovista (2020).

39%

24%

9%

18%

10%

vale ressaltar que apenas 

10% relataram ter arrecadado 

mais de US$ 5 milhões. Esses 

dados indicam que, embora a 

comunidade de investidores 

tenha crescido e cada vez 

mais transações apresentem 

valores de financiamento mais 

elevados, mais de 60% das 

empresas da América Latina 

que levantaram capital não 

receberam mais do que meio 

milhão de dólares.
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Chile

Brasil

México

Argentina

Colômbia

72%

63%

61%

55%

55%

Figura 2.2: Percentual de empresas que receberam investimento externo por país

Em termos dos cinco principais 

mercados, os resultados da 

pesquisa mostram que as 

empresas que receberam 

investimentos de terceiros 

representam mais de 50% em 

cada país, como pode ser visto 

na figura 2.2. O Chile lidera nessa 

área, pois 72% das empresas 

chilenas pesquisadas afirmaram 

ter recebido investimentos 

de pelo menos uma das nove 

fontes de financiamento 

apresentadas a seguir.

Fonte: Finnovista (2020).
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Fontes de financiamento 

Quando as fintechs foram 

consultadas sobre a origem dos 

recursos recebidos, constatou-

se que a fonte de financiamento 

de 25% da amostra era 

constituída por investidores-anjo. 

Dezenove por cento informaram 

ter recebido investimentos 

provenientes de suas relações 

pessoais (amigos, família, tolos 

ou fãs), 17% de fundos de capital 

de risco, e apenas 4% relataram 

ter recebido dívida de risco. 

Quanto ao setor público, apenas 

7% das empresas informaram ter 

recebido apoio governamental, 

como pode ser observado na 

figura 2.3.

Figura 2.3: Fontes de financiamento recebidas por fintechs na América Latina
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Fonte: Finnovista (2020).
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Ao compararmos a evolução 

das fontes de financiamento, 

observa-se que, em 2018, 

foram os investidores-anjo que 

financiaram mais da metade dos 

empreendimentos. Em 2020, 

eles ainda eram a principal fonte 

de financiamento da maioria dos 

empreendedores de fintech em 

estágio inicial, porém observou-

se uma queda significativa, 

que pode ser explicada pelo 

crescimento de outras fontes 

de financiamento, como o 

capital de risco e a dívida de 

risco, o apoio governamental 

Figura 2.4: Fontes de financiamento recebido por fintechs na América Latina

51%

25%

21%

19%

17%

12%

6%

8%

7%
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0%

2%

3%

5%

Fonte: Finnovista (2020).

e até o financiamento de 

instituições financeiras, o que 

também reflete um ecossistema 

em amadurecimento. A figura 

2.4 mostra a evolução e a 

prevalência das fontes de 

financiamento no setor de 

fintech.
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O auge do interesse que o 

setor de fintech da América 

Latina tem provocado na 

comunidade de investimentos 

estrangeira deve-se, entre 

outros fatores, ao de que as 

empresas de investimento 

de Estados Unidos, Europa e 

Ásia detectaram um número 

crescente de casos de sucesso 

e melhorias relacionadas aos 

talentos existentes na região. 

Esses fatos, de acordo com 

o relatório publicado pela 

Finnovista em 2019 (Finnovista 

e Lendit Fintech, 2019), mostram 

que, do total de empresas 

que informaram ter captado 

capital, 25% o fizeram por meio 

de acordos com empresas 

sediadas fora da América Latina, 

representando 15,6% de toda a 

amostra.

A pesquisa de 2020 também 

incluiu uma pergunta sobre o 

percentual de capital estrangeiro 

no valor total dos financiamentos 

captados pelas empresas 

pesquisadas. A figura 2.5 mostra 

que 16% das empresas receberam 

todo o seu financiamento de 

empresas de investimento de fora 

da América Latina.

Figura 2.5: Financiamento estrangeiro como percentual do financiamento total recebido por fintechs 

 na América Latina

11% a 25%

100%

26% a 50%

menos de 10%

51% a 75%

76% a 99%

Fonte: Finnovista (2020).
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Daniela 
Espinosa
Cofundadora e diretora 

operacional (COO) da Kushki

Quais foram os marcos em 

termos de financiamento que 

você registrou nos últimos anos?

A primeira transação por meio 

de nossa plataforma ocorreu em 

2016, embora desde os primeiros 

anos tenhamos registrado 

financiamentos significativos 

que nos permitiram operar, nos 

concentrar no crescimento e 

na execução e expandir para 

mais países. Em março de 2020, 

encerramos nossa Série A. Em 

maio de 2021, conseguimos 

fechar nossa rodada B por 

US$ 86 milhões e alcançamos uma 

avaliação de US$ 600 milhões, o 

que nos permitirá manter o foco 

inteiramente na construção da 

infraestrutura financeira voltada 

para a América Latina.

O mais importante foi contar 

com a confiança de grandes 

investidores, como a DILA Capital, 

a Kaszek Ventures, a Clocktower 

Ventures, a Magma Partners e o 

Softbank, e que essa confiança 

se mantenha em todas as nossas 

rodadas de investimento.

Quais têm sido os desafios na 

criação de um ecossistema 

para digitalizar pagamentos na 

América Latina?

Embora hoje tenhamos um 

ecossistema interoperável, 

que nos permite processar 

pagamentos em diferentes 

países, ainda enfrentamos 

desafios significativos. 

Inicialmente, porque não há 

padronização de protocolos e 

conexões nos países da América 

Latina, pois cada um opera 

de acordo com seus padrões 

e os de seus players. Por 

outro lado, ainda observamos 

alguma resistência à adoção de 

fintechs e a mais concorrência 

no mercado. No Equador, por 

exemplo, era impossível usar 

cartões de débito para fazer 

transações on-line, e tivemos 

que nos reunir pessoalmente 

com as equipes de cada banco 

para explicar a importância 

de criar um ecossistema para 

pagamentos e vendas on-line. 

Levamos cerca de um ano e 

meio para que todos os bancos 

do Equador liberassem cartões 

de débito para a realização de 

transações on-line.
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Quais são os principais fatores 

na negociação de uma rodada de 

financiamento com investidores 

internacionais?

A tecnologia que desenvolvemos 

internamente foi fundamental 

para que os investidores 

acreditassem em nosso potencial 

de crescimento, além de termos 

demonstrado tração, crescimento 

de vendas e expansão sólida em 

diferentes países. Além disso, 

contar com uma equipe com 

experiência no setor e capacidade 

de execução nos permitiu marcar 

presença em outros países fora do 

Equador, o que foi fundamental 

para levantar uma rodada de 

investimentos como a que 

fechamos recentemente. Sem 

dúvida, em uma startup, o mais 

importante é a capacidade de 

execução, pois todos podemos 

ter boas ideias, mas o desafio 

é executá-las corretamente 

para atingir os objetivos de 

crescimento do negócio e torná-lo 

escalável e replicável para outras 

regiões. 

Que mensagem você daria aos 

empreendedores de países 

emergentes da região, como 

Equador, Uruguai ou Peru?

Para os empreendedores de 

países emergentes, ter uma 

estratégia de internacionalização 

desde o início é fundamental 

para alcançar escalas atrativas 

para investidores que atualmente 

estão muito interessados na 

região. Pense grande desde o 

início, mesmo que seja pequeno, 

sem perder a capacidade de 

execução, pois a diferença entre 

uma empresa de sucesso ou não 

está na capacidade de execução 

e na equipe.
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Que tipo de harmonização 

regional facilitaria a criação de 

um ecossistema de pagamentos 

digitais em termos regulatórios?

Atualmente, não há harmonia 

regulatória no setor. Portanto, 

antes de começar as operações 

em um país, estudamos com 

muito cuidado o arcabouço legal 

vigente. Em todos os países foi 

diferente, e observamos uma 

grande oportunidade caso as 

regras relacionadas ao comércio 

eletrônico sejam harmonizadas 

em nível regional. A região 

terá excelente oportunidade se 

alguns elementos regulatórios 

forem padronizados como, 

por exemplo, a legislação e a 

aceitação de assinaturas digitais. 

Algo que nos ajudaria seria nos 

vermos como uma região e não 

como países independentes, 

para identificar as sinergias 

que existem entre os países 

e começar a padronizar os 

sistemas de pagamento para 

que as moedas fluam mais 

facilmente.

Como a pandemia impactou seu 

modelo de negócio?

Sabemos que é uma situação 

difícil e, sem dúvida, haverá 

setores que sofrerão mais do que 

outros com as consequências 

desta pandemia. No entanto, 

nosso modelo funciona 

justamente para facilitar as 

transações digitais para os 

usuários da América Latina, e 

essa situação nos beneficiou 

nesse sentido: todo o processo 

de vendas on-line foi acelerado. 

O que aconteceria em cinco 

anos foi acelerado e ocorreu em 

dois, tornando-se um grande 

benefício para o nosso modelo 

de negócios e para os nossos 

usuários.
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Figura 2.6: Cenário de captação de recursos para fintechs da América Latina em 2020: estão captando 

recursos atualmente?
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Sim, estamos 

adquirindo 
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Oportunidades de investimento

De acordo com os dados da 

pesquisa, estima-se que pouco 

mais de um terço das fintechs 

pesquisadas estejam captando 

recursos por meio da emissão 

de ações. Elas estão oferecendo 

ações em suas empresas, 

como pode ser observado na 

figura 2.6. Dezoito por cento 

das fintechs estão oferecendo 

ações e estão dispostas a 

adquirir dívida, e apenas 

7% indicaram que buscam 

rodadas de financiamento 

exclusivamente por meio de 

instrumentos de dívida.

Fonte: Finnovista (2020).
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ancos digitais”, 

“neobancos”, “bancos 

desafiantes”, “bancos 

virtuais” e “bancos on-

line” são alguns dos termos 

utilizados para nos referirmos 

às plataformas de fintech que 

oferecem serviços bancários 

digitais, principalmente por 

meio de aplicativos de celular. 

Embora esses termos tendam a ser 

usados de forma intercambiável, 

uma revisão da literatura existente 

sugere que a diferença entre um 

banco desafiante e um neobanco 

reside principalmente no fato 

de que os primeiros têm uma 

licença bancária que lhes permite 

operar como tal, enquanto os 

neobancos são produtos digitais 

que normalmente fornecem uma 

solução financeira específica para 

seus usuários, além de um ou mais 

serviços financeiros – sejam eles 

prestados pela mesma empresa ou 

por meio de alianças comerciais 

com outras entidades financeiras. 

Geralmente, esses serviços 

financeiros adicionais prestados 

por terceiros articulam-se por meio 

de um marketplace na mesma 

plataforma ou de um aplicativo 

do neobanco utilizado pelo 

usuário, sem serem considerados 

intermediação financeira.

Para este capítulo, considerou-

se como bancos digitais as 

fintechs que oferecem pelo menos 

um sistema de pagamento ou 

transferência para conectar os 

usuários com o restante do sistema 

financeiro, mas que também 

proporcionam a integração de 

outros serviços financeiros, como 

investimentos, empréstimos P2P, 

plataformas de gestão de finanças 

pessoais ou empresariais, entre 

outros. Em outras palavras, este 

estudo reconhece como iniciativas 

de banco digital todas as fintechs 

que oferecem pelo menos dois 

serviços financeiros em uma única 

plataforma, sendo que um deles 

deve necessariamente conectar os 

usuários com o restante do sistema 

financeiro. Os termos “neobanco” 

e “banco digital” serão usados de 

forma intercambiável ao longo 

deste capítulo.

A América Latina não ficou alheia 

ao surgimento dos neobancos, 

um fenômeno global registrado 

na última década. Desde 

2017, observamos uma clara 

tendência de crescimento do 

número de empreendimentos 

de banco digital na região, o que 

enriqueceu o debate sobre o 

ambiente competitivo dos serviços 

financeiros e acelerou os esforços 

de digitalização dos bancos, 

como também foi indicado pelo 

robusto crescimento do segmento 

de empreendimentos voltados a 

tecnologias de empresariais para 

instituições financeiras.

As características que se 

destacam nos neobancos e que 

explicam, em parte, seu rápido 

surgimento no contexto regional, 

são: primeiramente, por serem 

totalmente digitais, eles podem 

gerar economias que normalmente 

são repassadas aos usuários 

(por exemplo, por terem custos 

operacionais mais baixos devido à 

ausência de uma rede de agências 

físicas); em segundo lugar, o uso 

intensivo da análise de dados 

para otimizar e personalizar os 

serviços, melhorando a experiência 

dos usuários; em terceiro lugar, 

inclinação para o atendimento 

ao consumidor mais ágil e de 

qualidade; e, em quarto lugar, a 

oferta de serviços e produtos 

complementares, como crédito 

ao consumidor, transferências 

internacionais e assistência em 

planos de poupança, entre outros. 

Essas características representam 

melhor proposta de valor para 

muitos indivíduos e empresas, 

principalmente para as gerações 

mais jovens que demandam uma 

experiência digital intuitiva, superior 

à oferecida pela maioria dos 

bancos tradicionais.

Este capítulo analisará o 

desenvolvimento do segmento 

de bancos digitais na América 

Latina a partir de diferentes 

perspectivas, como o número de 

empreendimentos atualmente 

ativos na região e sua evolução 

ao longo do tempo, além de 

dados sobre seu financiamento 

e os nichos de mercado em que 

competem.

“B
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Figura 3.1: Bancos digitais da América Latina entre 2017 e 2021
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Evolução e características

Na primeira edição deste 

relatório, publicada em 2017, 

havia apenas dez bancos digitais 

na América Latina, enquanto 

em 2018, como parte da coleta 

de dados para elaboração 

da segunda edição, foram 

identificados 26. Em 2021, esse 

número já havia aumentado para 

60 bancos, conforme mostra 

a figura 3.1, o que implica taxa 

média de crescimento anual 

de 57%, no período entre 2017 

e 2021, o que confirma que os 

bancos digitais estão evoluindo 

alinhados com o dinamismo 

observado no setor de fintech em 

geral. O futuro deste segmento 

também é promissor, visto que 

ainda se percebem oportunidades 

na região para oferecer 

produtos e serviços financeiros 

diversificados e integrados em 

uma única plataforma que permite 

aos usuários movimentarem 

dinheiro sem a necessidade 

de abrir uma conta em uma 

instituição financeira tradicional.

Fonte: elaboração própria com base no banco de dados histórico da Finnovista (2021).
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Conforme mostra a figura 

3.2, México e Brasil lideram 

o segmento de bancos 

digitais atualmente ativos. 

Curiosamente, nesses dois 

países, o boom no surgimento 

de novos bancos digitais 

ocorreu em períodos diferentes. 

De 2017 a 2021, o Brasil 

passou de seis para 22 bancos 

digitais, o que se traduziu em 

crescimento médio de 38% ao 

ano. Já a atividade nessa área 

permaneceu estável no México 

durante 2017, quando o país 

registrava três bancos digitais. 

No entanto, a partir de 2018, 

o México registrou 24 novos 

bancos digitais, chegando a 27 

em 2020 e a 31 em 2021.

O setor de bancos digitais no 

Brasil está mais maduro e já atingiu 

níveis significativos de adesão 

por parte dos consumidores. O 

Nubank, por exemplo, um gigante 

desse setor no Brasil, acumulava 

mais de 48 milhões de clientes 

até o final de 2021, além de ser 

considerado uma das maiores e 

mais valorizadas fintech de banco 

digital do mundo. Sua bem-

sucedida Oferta Pública Inicial 

(OPI) o posicionou como o banco 

mais valioso da região, com ações 

negociadas em bolsa.15 Por sua 

vez, o Banco Inter contava com 

mais de 14 milhões de clientes 

no terceiro trimestre de 2021, um 

crescimento de 94% em relação 

ao ano anterior.16 Essa dinâmica 

de crescimento contínuo dos 

bancos digitais se refletiu na lista 

dos melhores bancos do mundo 

em 2021 publicada pela revista 

Forbes, segundo a qual seis dos 

dez maiores bancos do Brasil são 

digitais, ao contrário do México, 

que tem apenas cinco instituições 

bancárias nessa lista – e nenhuma 

delas, por enquanto, são bancos 

digitais (Gara, 2021). No entanto, 

os níveis mais baixos de inclusão 

financeira que persistem no 

México, aliados a uma vasta 

população jovem com acesso a 

telefones celulares, prognosticam 

um dinamismo animador para 

esse setor no futuro – cenário 

confirmado pelo boom de 

investimentos nesse segmento.

Figura 3.2:  Distribuição de bancos digitais na América Latina por país
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Fonte: Finnovista (2020).

15 Consulte: https://forbes.co/2021/12/09/negocios/nubank-sale-a-bolsa-como-el-banco-mas-valioso-de-america-latina/.
16 Apresentação Institucional do Inter 3T21.  https://ri.bancointer.com.br/Download.
aspx?Arquivo=gFaHVKn5Wd5vp7KvBWawjA==&linguagem=en.

https://forbes.co/2021/12/09/negocios/nubank-sale-a-bolsa-como-el-banco-mas-valioso-de-america-latin
https://ri.bancointer.com.br/Download.aspx?Arquivo=gFaHVKn5Wd5vp7KvBWawjA==&linguagem=en
https://ri.bancointer.com.br/Download.aspx?Arquivo=gFaHVKn5Wd5vp7KvBWawjA==&linguagem=en
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Figura 3.3: Comparação do número total de bancos digitais no México no período de 2017 a 2021

É fato que os investimentos 

destinados ao setor podem ser 

considerados um fator crítico no 

desenvolvimento dos bancos 

digitais nesses dois mercados. 

Um terço dos investimentos 

em aberto (ainda não quitados) 

realizados no México (tema 

discutido no capítulo anterior), 

por exemplo, pertencem a esse 

tipo de empreendimento. Esses 

investimentos somaram mais 

de US$ 1 bilhão em 2018 e 2019, 

segundo mostra a CB Insights 

no relatório Latin America 

Digital Banking Investment 

Landscape (CB Insights, 2020). 

A CB Insights também informou 

que, em 2020, a captação 

desses bancos digitais 

aumentou 55% em relação 

ao ano anterior, alcançando 

investimento total recorde de 

US$ 1,15 bilhões.17

17 Consulte:: https://www.cbinsights.com/research/latin-america-challenger-bank-funding-trends/.

Fonte: Finnovista (2021).
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De acordo com os dados 

da pesquisa realizada para 

a elaboração deste relatório, 

68% dos bancos digitais 

pesquisados receberam 

investimento de pelo menos 

uma das nove fontes de 

financiamento consideradas, 

e destes, 36% receberam 

valores superiores a um milhão 

de dólares, quantia que é 

significativamente superior 

à média relatada para todo 

o setor de fintech (27%). Em 

outras palavras, em média, os 

bancos digitais na América 

Latina arrecadaram mais 

recursos do que o restante das 

fintechs de outros segmentos 

nos últimos anos, refletindo o 

interesse que esse segmento 

gerou entre a comunidade 

de investidores institucionais 

regionais e estrangeiros.

É de se esperar que o 

fenômeno do crescimento 

explosivo observado 

(primeiramente no Brasil e 

depois no México) possa ser 

replicado nos próximos anos 

em outros grandes mercados 

da região. No entanto, uma 

nova dinâmica pode afetar 

o potencial de crescimento 

acelerado do número de 

bancos digitais na América 

Latina: a internacionalização 

dos grandes bancos digitais 

existentes (por exemplo, a 

chegada do Nubank ao México 

e à Colômbia ou a expansão 

do banco digital argentino 

Ualá para o México). Além 

disso, não é surpresa nenhuma 

que esses dois neobancos 

da região estejam na lista dos 

principais bancos do mundo 

em termos de valor de mercado 

e de investimento. O Nubank, 

por exemplo, ocupa a primeira 

posição entre os bancos digitais 

mundiais, e o Ualá está na 

8ª posição, de acordo com a 

Fintech Futures.18 O primeiro 

consolidou sua posição como o 

banco com ações negociadas 

em bolsa mais valioso da 

América Latina após sua OPI na 

Bolsa de Valores de Nova York 

em dezembro de 2021.

No entanto, em países como 

Peru, Uruguai e Costa Rica, 

startups de bancos digitais, 

como a B89, a Prex e a Wink, 

respectivamente, demonstram 

que os empreendedores do 

setor de fintech identificam a 

demanda não atendida por esse 

tipo de solução em diferentes 

contextos da região latino-

americana.

18 Consulte: https://www.fintechfutures.com/2019/12/top-10-challenger-banks-by-valuation-and-funding/.

https://www.fintechfutures.com/2019/12/top-10-challenger-banks-by-valuation-and-funding/.
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Nichos de mercado 

Em 2020, a grande maioria dos 

bancos digitais (77%) apostou 

na oferta de serviços financeiros 

para os consumidores pessoas 

físicas, enquanto os 23% restantes 

estavam focados na criação 

de soluções de banco digital 

para empresas. Isso revela a 

dimensão das oportunidades que 

ainda existem para a criação de 

soluções que podem impactar 

positivamente a vida financeira 

das empresas latino-americanas 

e, em especial, das PMEs, que 

representam a maioria das 

empresas locais e a espinha 

dorsal da economia da região.

Diferentemente dos bancos 

tradicionais, a proposta de 

valor dos bancos digitais está 

em adequar seus produtos 

para atender à demanda por 

serviços financeiros de nichos 

específicos de mercado. Até o 

surgimento das opções 100% 

digitais, os nichos de mercado 

negligenciados pelos bancos 

tradicionais eram aqueles que 

compõem principalmente a 

base de clientes das fintechs 

analisadas por este relatório.

Os dados da pesquisa revelam 

que 32% dos neobancos da 

América Latina focam suas 

soluções nos consumidores 

desbancarizados. Enquanto isso, 

apenas 5% dos empreendedores 

desse segmento afirmam que 

prestam serviços financeiros 

para MPMEs não bancárias 

que operam no setor informal, 

conforme mostra a figura 3.5. 

Essa dinâmica não surpreende, 

uma vez que é menos complexo 

prestar serviços para pessoas 

físicas do que para empresas – e 

porque ainda existem fatores que 

afetam a demanda por serviços 

financeiros digitais por parte de 

muitas das empresas menores 

que operam principalmente na 

informalidade. No entanto, esse 

quadro pode mudar rapidamente, 

considerando o efeito da 

pandemia na aceleração da 

digitalização e na demanda por 

serviços financeiros digitais pelas 

empresas.

Por fim, há uma estreita relação 

entre o sistema financeiro aberto 

e a ascensão e relevância dos 

neobancos. No futuro, à medida 

que o sistema financeiro aberto 

se disseminar pela região, espera-

se que o dinamismo dos bancos 

digitais se acelere e que surjam 

novos empreendimentos e 

modelos de negócios que tirem 

proveito do contexto e das novas 

gerações de usuários digitais 

– cujas demandas estão mais 

alinhadas às propostas de valor 

oferecidas por esse tipo de banco.
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Fonte: Finnovista (2020).

Figura 3.4: Subsegmentação dos bancos digitais na América Latina
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Figura 3.5: Nichos de mercado atendidos por bancos digitais na América Latina 
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Pierpaolo 
Barbieri
Fundador e CEO da Ualá 

Na sua opinião, quais são os 

dois desafios mais importantes 

para a digitalização do setor 

bancário na América Latina e 

qual deve ser a prioridade na 

agenda de desenvolvimento da 

região?

Um dos principais desafios é a 

criação de produtos financeiros 

digitais simples e acessíveis, não 

só para quem está bancarizado, 

mas para toda a população.

O segundo grande desafio da 

região é garantir que o ambiente 

regulatório esteja focado na 

inovação, sempre protegendo 

o capital e a poupança das 

pessoas e permitindo que 

as contas sejam universais e 

acessíveis.

Na Ualá, acreditamos que tanto 

a inclusão financeira quanto a 

digitalização exigem esforços de 

todo o ecossistema financeiro, 

que abarca desde as empresas, 

as instituições públicas e as 

agências reguladores até os 

próprios usuários. Acreditamos 

que o mais importante é 

que cada um dos players 

se concentre em oferecer o 

melhor serviço e atenção, e se 

esforce para ouvir e atender as 

necessidades da população.

Como você descreveria o 

ambiente competitivo para os 

bancos daqui a dez anos?

Acredito que será um 

setor financeiro universal, 

especialmente na América 

Latina, onde mais da metade dos 

adultos só usa dinheiro como 

forma de pagamento.

O mercado e o ambiente 

bancário enfrentam o dilema 

de adaptar suas ofertas às 

expectativas dos clientes 

ou correr o risco de 

perdê-los totalmente. Os 

usuários enfrentam uma 

nova realidade, impulsionada 

pela pandemia. Atualmente, 

eles esperam receber 

experiências digitalizadas 

e sob demanda, além de 

serviços hiperpersonalizados e 

assistência 24 horas por dia. O 

mercado vai evoluir e será mais 

fácil oferecer serviços bancários 

a mais segmentos da população. 

Acredito que haverá muito mais 

opções de serviços financeiros 

para os consumidores no futuro.
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Como a pandemia da COVID-19 

impactou a Ualá, e como você 

espera que as perspectivas para 

os neobancos mudem com o 

“novo normal”?  

Durante a pandemia, o que 

esperávamos que ocorresse 

em alguns anos aconteceu em 

poucas semanas e, do nosso 

ponto de vista, essas mudanças 

continuarão, pois vimos um 

grande aumento na captação 

de novos usuários, o que 

demonstra a crescente 

confiança nas empresas do 

setor. E esperamos que isso 

aumente com o passar do 

tempo.

As pessoas estão cada vez 

mais adotando nossos serviços 

para realizar tarefas cotidianas, 

como o pagamento de contas 

de prestadoras de serviços 

públicos, transferências de 

dinheiro pelo aplicativo, recarga 

de saldo de celular, pagamento 

e realização de compras, etc. 

Os pagamentos de serviços, por 

exemplo, aumentaram 300% 

durante a quarentena.

Graças à adoção acelerada 

de soluções como a nossa, 

ultrapassamos a barreira dos 

2 milhões de usuários antes 

do esperado e continuamos 

crescendo.

O que mudou nos últimos 

cinco anos na América Latina 

que permitiu a proliferação de 

soluções fintech como a Ualá?

Uma das principais características 

das soluções fintech é que elas 

ajudaram a impulsionar a inclusão 

financeira em uma região onde 

quase 50% da população não 

tem acesso ao sistema financeiro. 

Isso permite que os usuários 

economizem dinheiro e tempo 

no deslocamento até as agências 

físicas, facilitando a adaptação 

e a adoção da mudança, 

principalmente para quem mora 

em regiões distantes dos centros 

urbanos, onde a comodidade 

proporcionada por esse tipo de 

ferramenta é um fator crucial para 

o acesso ao sistema financeiro e 

às vantagens que ele oferece.

Por outro lado, a mudança 

positiva no contexto regulatório 

tem sido vital. Na Argentina, a 

Clave Virtual Uniforme (CVU, 

Chave Virtual Uniforme), lançada 

pelo Banco Central Argentino, 

permite a interoperabilidade entre 

instituições financeiras e fintechs, 

enquanto no mercado mexicano, 

a Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV, Comissão Nacional 

Bancária e de Valores Mobiliários), 

por meio da Lei Fintech, deixou 

bem claros os requisitos para a 

aprovação dessas empresas.
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Quais os dois principais 

conselhos você daria para os 

novos empreendedores do setor 

de fintech na região?  

Em primeiro lugar, trabalhe 

duro para entender o contexto 

regulatório, pois é importante 

saber o que não é possível 

lançar no mercado. Nesse 

sentido, estabelecer um diálogo 

com os reguladores é muito 

importante. Em segundo lugar, 

tente criar produtos financeiros 

simples. Paradoxalmente, criar 

produtos digitais simples é 

mais complicado do que criar 

produtos complexos. Ao criar 

um produto, conversar com os 

usuários e se colocar no lugar 

deles é crucial para facilitar a 

adesão. 

Existem dados sobre como os 

clientes homens e mulheres da 

Ualá se comportam? Há mais 

demanda por parte dos homens 

ou das mulheres?

Seis meses após o lançamento, 

80% dos clientes da Ualá eram 

homens e, hoje, esse percentual 

é de 44%. Descobrimos que 

as mulheres estavam menos 

dispostas a confiar em uma 

nova marca financeira e queriam 

visualizar mais resultados. Hoje, 

trabalhamos para equilibrar 

essa diferença de gênero e 

conseguimos conquistar a 

confiança das nossas clientes do 

sexo feminino.

Como você descreve o 

fenômeno do crescimento da 

Ualá? 

Além do aspecto quantitativo, 

é emocionante ver que a 

Ualá tem mais usuários fora 

das áreas metropolitanas de 

Buenos Aires e do México, 

o que é representativo da 

inclusão financeira geográfica e 

demográfica.

Em menos de quatro anos, 

obtivemos avanços significativos, 

como a expansão para um 

novo mercado e as rodadas de 

investimentos necessárias que 

nos ajudaram a consolidar nossa 

posição como uma das fintechs 

líderes na região da América 

Latina.

O aspecto mais importante 

do nosso crescimento é que 

agregamos e contribuímos 

para a inclusão financeira na 

região, o que sempre foi nosso 

principal objetivo, atingindo mais 

de 3,5 milhões de usuários que 

confiaram em nós.
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crise sanitária causada 

pela COVID-19 em todo 

o mundo acentuou a 

urgência pela digitalização da 

vida financeira da população 

excluída do sistema financeiro 

ou mal atendida por este. 

Conforme informado no relatório 

de 2018, diversas limitações, 

tanto do lado da oferta quanto 

do da demanda, impedem a 

plena inclusão da população 

no sistema financeiro formal na 

América Latina. Essas limitações 

vão além do nível de renda ou 

de educação financeira, pois o 

setor informal “não migrará para 

os serviços financeiros formais a 

menos que o lado da oferta crie 

produtos de fácil compreensão 

e uso, e que tenham uma 

proposta de valor que justifique 

deixar de lado o dinheiro como 

principal meio de pagamento” 

(De Olloqui, Andrade e Herrera, 

2015).

As plataformas de fintech são 

uma solução potencial para os 

desafios de inclusão financeira 

da região. Um exemplo concreto 

do impacto dos serviços de 

fintech na inclusão financeira é 

seu papel no desenvolvimento 

das MPMEs. As plataformas 

de financiamento on-line que 

têm novas técnicas e fontes de 

informação para avaliar o risco de 

crédito, por exemplo, ampliaram o 

acesso ao financiamento para as 

MPMEs. Além disso, soluções de 

pagamentos e ferramentas digitais 

para alcançar melhor desempenho 

financeiro corporativo facilitaram 

a digitalização e a formalização 

desses negócios. Conforme 

mencionado acima, de acordo 

com um estudo publicado 

pelo BID em parceria com o 

Center for Alternative Finance, 

da Universidade de Cambridge, 

a região alcançou US$ 5,27 

bilhões em originações até 

2020, o que representa um 

crescimento de 191% em relação 

a 2018 (US$ 1,81 bilhão). Desse 

volume, 86% destinaram-se às 

MPMEs. Os modelos baseados 

em dívida respondem pela maior 

parte dessas movimentações, 

representando um volume total 

de US$ 4,7 bilhões e taxa de 

crescimento superior a 177% 

desde 2018. As plataformas 

alternativas de financiamento 

parecem ser uma opção viável 

para financiar as MPMEs, que 

respondem por 95% de seus 

clientes comerciais.

Este capítulo analisará a 

composição das iniciativas de 

fintech voltadas ao atendimento 

de segmentos que estão total 

ou parcialmente excluídos 

do sistema financeiro formal. 

Primeiramente, estudaremos 

os dados da pesquisa para 

determinar a porcentagem 

dessas iniciativas em todo 

o ecossistema das fintechs 

latino-americanas. A seguir, 

analisaremos em quais países 

da região existe mais dinamismo 

nessa área. Além disso, também 

abordaremos os tipos de 

soluções e segmentos de 

mercado que são os principais 

alvos dessas iniciativas. Por 

fim, serão identificados os 

segmentos de fintech cujas 

ofertas de produtos incluem 

ferramentas que ajudam os 

usuários a melhorar sua saúde e 

educação financeiras.

A
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Startups fintech de inclusão 
financeira  

Das fintechs pesquisadas, 36% 

apresentam soluções voltadas a 

segmentos da população total 

ou parcialmente excluídos do 

sistema financeiro formal. Essas 

empresas estão criando soluções 

para segmentos de mercado 

formados por consumidores e 

profissionais da base da pirâmide 

e para consumidores e PMEs não 

bancarizados ou subbancarizados. 

Esse percentual contrasta com 

os 46% e 41% de fintechs que 

afirmaram nos relatórios de 

2018 e 2017, respectivamente, 

ter modelos de negócios que 

envolviam a inclusão financeira. 

Esse recuo percentual não 

significa que haja menos interesse 

por parte dos empreendedores 

do setor de fintech em 

desenvolver soluções para esse 

segmento da população. Um dos 

fatores que contribuíram para 

a diminuição desse percentual 

foi o aumento no número de 

outros tipos de soluções de 

fintech no ecossistema, como 

aquelas com foco em tecnologias 

empresariais para instituições 

financeiras. No entanto, em termos 

absolutos, o número de startups 

que atendem a esses nichos de 

mercado cresce à taxa média 

anual de 19,3%, passando de 145 

empreendimentos, em 2017, para 

236 em 2020.

Nesse segmento, há exemplos 

excelentes, como a Koibanx, 

fintech argentina com atuação 

regional que desenvolve 

infraestrutura blockchain para que 

instituições financeiras possam 

oferecer soluções de inclusão 

financeira para consumidores e 

PMEs. Um de seus produtos é o 

Armónica,19 que visa democratizar 

os mercados de capitais por 

meio da faturização (factoring), 

permitindo que as PMEs 

acessem liquidez e, ao mesmo 

tempo, abram oportunidades de 

investimento em infraestrutura 

blockchain criada para ser 

distribuída por instituições 

financeiras. Assim, o impacto dessa 

fintech em termos de inclusão 

financeira é indireto, pois é um 

modelo voltado para instituições 

financeiras e, portanto, ele não 

é considerado nos 36% citados 

acima – mas o Armónica não deixa 

de ser uma iniciativa que tem 

como objetivo ampliar o acesso a 

produtos e serviços financeiros.

19 Consulte: https://www.koibanx.com/.

46% 36%

Figura 4.1: Percentual de startups de inclusão financeira na América Latina

Fonte: elaboração própria baseada em uma comparação da pesquisa regional da Finnovista para fintechs 
da América Latina (2018-2020).

2018 2020
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Distribuição geográfica e 
soluções de fintech para a 
inclusão financeira

Proporcionalmente, a Colômbia 

é líder de inovações de fintech 

voltadas para segmentos de 

inclusão financeira nos cinco 

principais mercados da América 

Latina, conforme mostra a tabela 

4.1. Ela mostra ainda que o 

México, apesar de ser o país com 

menor penetração de serviços 

financeiros formais, segundo o 

Banco Mundial, também é um 

dos principais mercados onde 

as inovações de fintech voltadas 

para os segmentos de inclusão 

financeira apresentam proporção 

(32%) abaixo da média observada 

na região como um todo. 

Esses números significam que, 

embora o ecossistema fintech 

do México seja um dos mais 

dinâmicos da América Latina, o 

país não é necessariamente o 

local onde mais fintechs estão 

criando produtos para atender 

a demanda de segmentos 

excluídos do sistema financeiro – 

apesar de ser um dos países com 

maior necessidade e potencial 

nessa área.
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Fonte: Banco Mundial (2017).

País Startups fintech de 
inclusão financeira

% da população com acesso 
a contas bancárias

Venezuela 100% 73,5%

Paraguai 100% 48,6%

El Salvador 80% 30,4%

Panamá 66,7% 46,5%

República Dominicana 65% 56,2%

Guatemala 53,3% 44,1%

Bolívia 50% 54,4%

Colômbia 41,6% 45,8%

Peru 39,3% 42,6%

Equador 33,3% 51,2%

México 32,2% 36,9%

Argentina 31,9% 48,7%

Chile 31,6% 74,3%

Brasil 30,6% 70%

Honduras 30% 45,3%

Costa Rica 11,1% 67,8%

Uruguai 10% 63,9%

Tabela 4.1: Comparação de fintechs de inclusão financeira e percentual da população com acesso a 

contas bancárias por país
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Os dados revelam 
que 66% das soluções 
de fintech da 
amostra oferecem 
produtos que incluem 
ferramentas para 
auxiliar os usuários a 
melhorar sua saúde e 
educação financeiras.
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De acordo com os dados 

da pesquisa realizada para a 

elaboração deste documento, 12% 

das inovações do segmento de 

fintech na região se concentram 

em PMEs desbancarizadas 

e sub-bancarizadas, e 24% 

estão criando produtos para 

consumidores desbancarizados 

e sub-bancarizados. Ao 

desagrupar os dados para 

conhecer o percentual de 

startups que trabalham para 

atender aos segmentos excluídos 

financeiramente, verificamos 

que apenas 7,9% das startups 

da amostra afirmaram atender 

consumidores desbancarizados, 

enquanto apenas 2,9% das 

startups pesquisadas estão 

elaborando produtos financeiros 

para PMEs desbancarizadas. 

Os segmentos de fintech com 

maior concentração de iniciativas 

voltadas para segmentos de 

mercado total ou parcialmente 

excluídos do sistema financeiro 

formal são os de crédito digital 

(para empresas e consumidores), 

bancos digitais e, em menor 

escala, seguros e pagamentos 

digitais (ver tabela 4.2).
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Consumidores da 
base da pirâmide 6% 19% 4% 6% 2% 4% 15% 17% 9% 6% 6% 7%

Profissionais da 
base da pirâmide 
(eles fornecem 
serviços, mas não 
são PMEs)

0% 13% 13% 25% 0% 0% 19% 6% 19% 0% 6% 0%

Consumidores 
desbancarizados 8% 25% 4% 15% 8% 2% 4% 19% 12% 4% 0% 0%

PMEs 
desbancarizadas 37% 11% 0% 21% 11% 5% 0% 11% 0% 0% 0% 0%

Consumidores sub-
bancarizados 8% 38% 6% 18% 2% 0% 4% 6% 12% 0% 4% 2%

PMEs sub-
bancarizadas 42% 0% 9% 13% 20% 7% 0% 4% 0% 2% 2% 0%

Tabela 4.2: Soluções de fintech de inclusão financeira na América Latina por segmento

Fonte: Finnovista (2020).
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Os dados revelam que 66% das 

soluções de fintech da amostra 

oferecem produtos que incluem 

ferramentas para auxiliar os 

usuários a melhorar sua saúde 

e educação financeiras, sendo 

a gestão de finanças pessoais 

e o crowdfunding os principais 

segmentos de fintech nessa área. 

A figura 4.2 mostra os tipos de 

ações que as fintechs da América 

Latina relataram ter implantado 

para ajudar os usuários a melhorar 

sua relação com o dinheiro.

Figura 4.2: Ações adotadas por startups fintech na América Latina para melhorar a saúde e a educação 

financeiras dos usuários

14%

9%
26%

21%

15%

15%

Compreender e gerir 
melhor o crédito

Estimular a poupança 
ativa e o planejamento para 
acontecimentos inesperados

Identificar e adotar 
produtos financeiros 
mais adequados

Facilitar o acesso a 
produtos financeiros por 
meio de inovações nas notas 
de crédito (credit scoring) 
e nas exigências para a 
validação de identidade e 
comprovação de endereço

Administrar o dinheiro e 
monitorar as transações 
financeiras diárias de 
maneira confiável

Outras

Fonte: Finnovista (2020).
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Evidências sugerem que a 

cooperação entre órgãos 

reguladores e iniciativas de 

inclusão financeira é vital para 

o avanço dessa agenda, e isso 

acontece quando há incentivos 

suficientes. Nessa linha, é 

fundamental destacar algumas 

iniciativas regionais para testar 

modelos inovadores voltados para 

a inclusão financeira. Um bom 

exemplo é a Superintendência 

Financeira da Colômbia, que 

criou um sandbox regulatório 

para a realização de testes-piloto 

entre instituições financeiras e 

plataformas de criptomoedas no 

espaço de pagamentos.20

20 Consulte: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10097165.
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Gabriela 
Estrada
Cofundadora e diretora de 

riscos financeiros (CFRO) 

da Vexi

Quais são as deficiências do 

mercado financeiro que a Vexi 

busca corrigir? 

Na Vexi, buscamos democratizar 

o acesso ao crédito, ajudando 

a criar e melhorar o histórico 

de crédito dos nossos clientes, 

oferecendo linhas de crédito 

iniciais pequenas e de fácil 

gestão, para que aprendam a 

utilizar o crédito para atingir 

seus objetivos. A experiência da 

equipe fundadora da Vexi em 

entidades bancárias tradicionais 

foi fundamental para identificar 

essa lacuna relacionada ao 

crédito pessoal no México, já 

que apenas um em cada dez 

mexicanos tem acesso a um 

cartão de crédito bancário. 

Como você descreveria o efeito 

de antes e depois da Vexi na vida 

financeira dos usuários?

Para 85% dos nossos clientes, 

o Vexi é seu primeiro cartão de 

crédito. Para 20% deles, ele é até 

mesmo seu primeiro instrumento 

financeiro. Os clientes nos 

procuram porque têm interesse 

em melhorar e fortalecer 

seu histórico de crédito para 

acessar outros tipos de crédito. 

Curiosamente, nossos usuários 

também utilizam o Vexi para 

financiar suas microempresas, o 

que nos faz pensar que, além do 

crédito ao consumidor, estamos 

trabalhando para financiar 

dívidas produtivas em segmentos 

de mercado historicamente 

rejeitados pelo crédito bancário. 

Que tendências em termos de 

gênero você observa em relação 

ao uso do produto?

Uma tendência geral no setor 

financeiro é a baixa participação 

das mulheres como usuárias de 

produtos como o nosso. Apenas 

23% dos nossos clientes são 

mulheres. É uma lacuna grande, 

e sabemos que ainda há muito 

a ser feito, mas entendemos 

que isso se deve, em parte, à 

aversão ao risco que as clientes 

mulheres têm em relação 

aos produtos de crédito. No 

entanto, a equipe que cria as 

estratégias de comunicação e 

marketing da Vexi é formada 

principalmente por mulheres – e 

tentamos tornar os casos de uso, 

a comunicação e a aparência do 

produto e da empresa atraentes 

para conversar melhor com as 

usuárias.
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O que você recomendaria aos 

empreendedores que trabalham 

com soluções de inclusão 

financeira?

Compreender as necessidades 

do seu segmento de mercado é 

crucial. Como startup, temos uma 

oportunidade única de colocar 

o cliente no centro do processo 

de criação do produto, o que 

é uma vantagem em relação 

aos bancos, pois o processo de 

criação do produto funciona 

ao contrário. Eles certamente 

deveriam tirar proveito da 

flexibilidade para experimentar e 

pivotar porque, no final, essa é a 

única maneira de criar produtos 

inovadores que agregam valor ao 

usuário.

Como a pandemia afetou a Vexi 

e o que fizeram em relação aos 

usuários?

Em primeiro lugar, decidimos 

agir rapidamente para migrar 

as operações para um modelo 

100% remoto, pois tínhamos 43 

pessoas trabalhando conosco, e a 

maioria usava transporte público. 

Por esse motivo, estamos 

trabalhando em casa desde o 

dia 2 de março de 2020, duas 

semanas antes da oficialização 

das medidas de distanciamento 

social para o controle da 

pandemia no México. Quanto 

ao modelo de negócios, nosso 

maior medo como empresa de 

crédito era a repercussão na 

qualidade da carteira. Por isso, 

adotamos medidas em prol dos 

clientes, como a redução da taxa 

de juros e do valor mínimo para 

pagamento que, anteriormente, 

era superior ao valor bancário 

padrão justamente para não 

encorajar o endividamento 

excessivo.

Além disso, promovemos planos 

de pagamento flexíveis com 

taxa de juros 50% menor. A 

resposta positiva dos clientes foi 

surpreendente, pois, em março 

de 2020, batemos o recorde 

de pagamentos com cartão 

e não observamos nenhuma 

deterioração na qualidade do 

portfólio. Sem dúvida nenhuma, 

agir de forma rápida e adotar 

medidas que favoreçam os 

clientes é crucial em tempos 

como estes.
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Na América Latina, as 

mulheres e seus negócios 

ainda enfrentam 

dificuldades em relação à adesão 

e ao uso de serviços financeiros, 

apesar de seu papel central 

na economia da região e dos 

esforços governamentais para 

melhorar sua inclusão financeira. 

De acordo com o banco de dados 

Global Findex, 304 milhões de 

mulheres na América Latina 

não têm acesso a uma conta 

bancária (Banco Mundial, 2017). 

Na região, há mais mulheres 

desbancarizadas (48,6%) do 

que homens (42,6%), e a lacuna 

de financiamento para PMEs 

lideradas por mulheres chega 

a US$ 93 bilhões (CFI, 2017). 

Além disso, quase metade das 

mulheres da América Latina 

ganha menos de um salário 

mínimo (CEPAL, 2017), e 80% 

delas não contribuem para um 

plano de aposentadoria (CEPAL, 

2019). Considerando a potencial 

contribuição das mulheres para 

o desenvolvimento econômico 

e social da região, é necessário 

estimular o sistema financeiro a 

trabalhar de forma eficiente para 

toda a população e considerar 

a prestação de serviços mais 

adequados às suas necessidades. 

Portanto, a solução para a 

inclusão financeira das mulheres 

deve ser um esforço conjunto 

entre governos, instituições 

financeiras e fintechs.

Este capítulo analisa a inclusão 

de gênero no setor de fintech 

na América Latina e investiga 

as implicações mais relevantes 

dos resultados dessa análise 

sobre o acesso a serviços 

financeiros para mulheres da 

região. Abordar essa análise 

é de vital importância, pois os 

empreendimentos pertencentes 

a mulheres parecem ter um 

desempenho melhor do que 

seus congêneres, apesar de 

receberem valor menor de 

investimento: “para cada dólar 

de financiamento recebido, as 

fintechs fundadas por mulheres 

geram 78 centavos de receita, 

enquanto as fintechs fundadas 

por homens geram apenas 31 

centavos” (Fiindexable, 2021b). 

Apesar disso, as mulheres 

estão sub-representadas 

nos setores de serviços 

financeiros e de tecnologia, 

tanto em termos de liderança e 

participação trabalhista como 

de clientes finais.

W
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A participação das mulheres no 
ecossistema fintech 

Os resultados da pesquisa 

realizada pelo BID e pela 

Finnovista mostram o aumento 

no número médio de iniciativas 

Figura 5.1: Porcentagem de mulheres fundadoras ou cofundadoras de fintechs latino-americanas

Figura 5.2: Evolução das mulheres como fundadoras ou cofundadoras de fintechs latino-americanas

40%

40%

60%

35%

Sim

2020

Não

2018

Fonte: Finnovista (2020).

de fintech que têm uma mulher 

em sua equipe fundadora. Desde 

o último relatório, o número médio 

de fintechs que contam com 

fundadoras ou cofundadoras 

cresceu de 35%, em 2018, para 

40%, em 2020 (figuras 5.1 e 5.2).
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Se desmembrarmos esse 

crescimento na América Latina 

por país, veremos que alguns 

países se destacam pela melhora 

da participação das mulheres em 

iniciativas de fintech. Em 2020, 

considerando os cinco principais 

mercados da região, a Colômbia 

apresentava o maior percentual 

de mulheres fundadoras de 

fintechs, com 42% (tabela 5.1), 

seguida pela Argentina, com 

35% de mulheres fundadoras 

e aumento de 24% em relação 

aos dados do último relatório. 

Logo atrás aparecem o Brasil e o 

México, com um terço de todas as 

startups fintech com mulheres no 

núcleo fundador, e o Chile, com 

21% das mulheres na liderança de 

empreendimentos de fintech.

Ao mesmo tempo, os números 

referentes aos países com um 

setor emergente de fintech 

são animadores. Na República 

Dominicana, 55% das iniciativas 

de fintech têm uma mulher na 

equipe fundadora, seguidas pela 

Guatemala (47%) e por Honduras 

(40%). Também é notável o 

crescimento observado no 

Equador, um dos cinco principais 

países do último relatório, 

com 25% de representação 

de mulheres fundadoras e 

cofundadoras, e que cresceu até 

atingir 50% de representação em 

2020. Outro país digno de nota 

é o Peru, que também estava 

entre os cinco principais países 

no último relatório e registrou um 

avanço de 45% para 52% com 

relação às mulheres na liderança. 

Uma mudança interessante foi 

observada no Uruguai, pois os 

dados indicam que metade das 

fintechs tinha pelo menos uma 

mulher na equipe fundadora há 

dois anos e, em 2020, a pesquisa 

indicou que essa proporção caiu 

para 30%. O grupo de startups 

que surgiu nos últimos dois 

anos tem representatividade 

consideravelmente menor de 

mulheres em suas equipes 

fundadoras.

Mercados emergentes em 2020 Principais mercados em 2020 Top 5 em 2018

País Número de 
fintechs com 
mulheres 
fundadoras ou 
cofundadoras

Percentual de 
fintechs com 
fundadoras ou 
cofundadoras

País Número de 
fintechs com 
mulheres 
fundadoras ou 
cofundadoras

Percentual de 
fintechs com 
fundadoras ou 
cofundadoras 
no país

País Percentual de 
fintechs com 
fundadoras ou 
cofundadoras 
no país

República 

Dominicana

11 55,0% Colômbia 37 41,57% Uruguai 47,45%

Peru 29 51,79% Argentina 24 34,78% Peru 45,2%

Equador 9 50% Brasil 33 30,56% Colômbia 42,6%

Guatemala 7 46,67% México 51 29,31% México 41,4%

Honduras 4 40% Chile 12 21% Equador 25%

Uruguai 3 30,0%

Tabela 5.1: Participação de mulheres na equipe fundadora de iniciativas de fintech na América Latina

Fonte: elaboração própria, com base na comparação da pesquisa regional da Finnovista direcionada às fintechs da 
América Latina (2018-2020).
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Investindo em fintechs lideradas 
por mulheres

Um fato importante sobre as 

startups fintech lideradas por 

mulheres é que a maioria recebeu 

financiamento, conforme mostra a 

figura 5.3, mantendo a tendência 

relatada em relatórios anteriores. 

Em comparação com o relatório 

anterior do BID e da Finnovista, 

o financiamento para startups 

fintech fundadas por mulheres 

ou com mulheres em sua equipe 

fundadora aumentou dez pontos 

percentuais, passando de 55% 

para 65%. Conforme mencionado 

no capítulo sobre financiamento, 

há um aumento generalizado do 

investimento na América Latina. 

Quase 40% do financiamento 

externo foi direcionado a startups 

fintech lideradas por mulheres 

(figura 5.4). Esse número cresceu 

consideravelmente desde 2018, 

quando menos de um terço 

recebeu financiamento para suas 

startups fintech.

Figura 5.3: Percentual de fintechs da América Latina com mulheres na equipe fundadora e que 

receberam financiamento externo

65%35%
SimNão

Fonte: Finnovista (2020).
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“Cada vez mais mulheres 

latino-americanas apresentam 

suas iniciativas de fintech 

para nós. Mas é fato que, em 

geral, é um desafio conseguir 

uma reunião com alguém 

de um fundo de capital de 

risco, pois esse é um setor 

que ainda depende muito de 

indicações, modelo de conexão 

que vem funcionando melhor 

até o momento. Sem dúvida, 

fomentar redes entre mulheres 

do setor aumentará o número 

de fundadoras que sabem o 

que estamos procurando como 

investidores de capital de risco. 

E isso naturalmente resultará 

na proliferação de iniciativas de 

fintech lideradas por mulheres e 

apoiadas por fundos de capital 

de risco.”

Lauren 
Morton
Sócia da QED Investors. 

Entrevista ao BID 

e à Finnovista (2020).
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61%

39%
Fintechs fundadas 

por mulheres

Fintechs fundadas 
por homens

Dados sobre investimentos em 

fintechs lideradas por mulheres 

indicam que cerca de metade 

dessas transações foram inferiores 

a US$ 500.000, o que pode sugerir 

que a maioria das startups fintech 

que recebem investimentos estão 

em estágio inicial. Para colocar o 

cenário em perspectiva, no Reino 

Figura 5.4: Destino dos investimentos realizados no setor de fintech latino-americano, 

desagrupados por sexo

Unido, um mercado de fintech bem 

desenvolvido, a primeira rodada 

de financiamento de startups 

fintech, em 2019, foi inferior a 

£ 500.000 (US$ 623.000) (KPMG, 

2019). O financiamento médio 

da amostra desse estudo foi de 

aproximadamente £ 330.000 

(US$ 410.000). 

Fonte: Finnovista (2020).
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Por outro lado, vale destacar uma 

mudança significativa em relação 

ao relatório anterior. Em 2020, mais 

de 10% das fintechs fundadas por 

mulheres ou com mulheres em sua 

equipe fundadora revelaram ter 

recebido mais de US$ 5 milhões. 

Esse número mostra um aumento 

acentuado em relação aos dados 

anteriores, segundo os quais menos 

de 2% das startups atingiram esse 

valor (figura 5.5).

28%

22%

8%15%

11%

16%
Menos de 100.000

Entre 

100.000 e 500.000

Entre 

500.000 e 1 milhão

Não revelado

Entre 

1 milhão e 5 milhões

Mais de 5 milhões

Figura 5.5: Financiamento de fintechs fundadas por mulheres (em US$)

Fonte: Finnovista (2020).
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A participação da mão de obra 
feminina em fintechs

Outra dimensão crítica para 

entender o papel das mulheres 

no ecossistema das fintechs 

é sua participação na força 

de trabalho que apoia esses 

empreendimentos. De acordo 

com os dados deste estudo, 15% 

das startups fintech da América 

Latina estão se aproximando de 

uma representação igualitária 

entre os gêneros em suas equipes 

de trabalho, o que representa 

um crescimento de 9% em 

relação à pesquisa anterior. 

Esse movimento positivo pode 

ser atribuído principalmente às 

startups com equipes pequenas, 

de menos de dez funcionários, 

que apresentaram um aumento 

de 6% no mesmo período. Além 

disso, as fintechs sem mulheres 

nas equipes diminuíram de 18% 

para 12%. A tendência positiva de 

mais contratações de mulheres no 

setor contrasta com três quartos 

das fintechs da região, cujas 

equipes têm menos de 50% de 

participação feminina em seus 

quadros de funcionários (veja a 

figura 5.6).
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Figura 5.6: Percentual de mulheres na mão de obra de fintechs na América Latina

Fonte: elaboração própria com base na comparação da pesquisa regional da Finnovista direcionada às 
fintechs da América Latina (2018-2020).
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As mulheres como usuárias de 
serviços de fintech 

De acordo com pesquisas do 

setor de fintech focadas no 

gênero dos usuários finais, há 

uma tendência à paridade de 

gênero, embora ainda exista 

espaço para melhorias. Os 

produtos e soluções de fintech 

inclusivos, independentemente 

do gênero, aumentaram. Ao 

contrário do observado em 

2018, quando apenas 34% 

das soluções de fintech se 

aproximavam da paridade de 

gênero em termos de usuários, 

em 2020, esse número subiu 

para 46%, pois, em média, 

50% dos usuários finais são 

mulheres. No entanto, 34% das 

startups fintech indicaram que 

as mulheres representam menos 

de 40% de sua base de usuários. 

Apenas 3% das soluções de 

fintech indicaram que a maioria 

de seus clientes finais são 

mulheres (figura 5.7).

Figura 5.7: Percentual de mulheres entre os clientes finais de fintechs na América Latina

Fonte: Finnovista (2020).
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Os segmentos que mais fornecem 

soluções de fintech para mulheres 

como clientes finais são, nesta 

ordem, gestão de finanças 

pessoais e seguros e crédito. A 

maioria das startups de gestão de 

finanças pessoais (61%) e seguros 

(55%) relatou ter alcançado a 

paridade de gênero em sua base 

de usuários, enquanto metade 

das iniciativas do segmento de 

empréstimos podem dizer o 

mesmo. Além disso, vale destacar 

que um terço (36%) das startups 

do segmento de bancos digitais 

tem uma base de usuários 

igualitária em termos de gênero.

Merece destaque o caso dos 

segmentos de empréstimos 

ou financiamento alternativo 

como ferramenta de inclusão 

financeira. Apesar de 78% dos 

captadores terem conta no 

sistema financeiro, eles utilizaram 

plataformas alternativas de 

financiamento como sua 

principal fonte de financiamento. 

A participação das mulheres 

na captação de recursos 

diminuiu de 34% (2018) para 22% 

(2020), enquanto a captação 

de recursos por parte das 

mulheres aumentou ligeiramente, 

passando de 22% para 23% 

(Ziegler et al., 2021). Esses dados 

são fundamentais, considerando 

as lacunas existentes no acesso 

ao crédito21 e os preconceitos de 

gênero que podem afetar, por 

exemplo, a avaliação do risco de 

crédito.22

21 Atualmente, apenas 18% das mulheres da América Latina recebem empréstimos, em comparação com 24% dos homens. Consulte: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/04/nota/7766097/mujeres-ecuador-inclusion-financiera-cuenta-bancaria-ahorro-credito 
and https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/no-da-lo-hombre-mujer-pedir-credito-ellas-pagan-17-mas-intereses-les-prestan-40-
menos/526215/.
22 Em muitos países, é ilegal identificar o gênero do solicitante no processo de concessão de um empréstimo financeiro. No entanto, 
pesquisas conduzidas pelo Banco Mundial, pela UC Berkeley e pela Northwestern University concluíram que ignorar uma característica 
demográfica fundamental como o gênero e ignorar como essa variável interage com outros fatores no processo de decisão impede as 
mulheres de melhorar seu acesso a produtos de crédito. O estudo descobriu que é fundamental incluir esses dados e que é importante 
criar salvaguardas em novos modelos de concessão de notas de crédito baseados em machine learning (aprendizado das máquinas) 
para criar um processo mais igualitário. O estudo também descobriu que cerca de 80% das mulheres receberam uma pontuação de 
crédito mais alta ao usar um modelo de pontuação de crédito que diferenciava os clientes por gênero do que quando usavam um 
modelo baseado em machine learning igualmente sofisticado mas que não incluía o gênero como variável. Esse modelo está sendo 
testado atualmente na República Dominicana, onde é legal usar informações relacionadas ao gênero como um diferencial no processo 
decisório de concessão de crédito.

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/04/nota/7766097/mujeres-ecuador-inclusion-financiera-cuenta-bancaria-ahorro-credito
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/no-da-lo-hombre-mujer-pedir-credito-ellas-pagan-17-mas-intereses-les-prestan-40-menos/526215/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/no-da-lo-hombre-mujer-pedir-credito-ellas-pagan-17-mas-intereses-les-prestan-40-menos/526215/
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É preciso pensar em soluções 

inovadoras e abrangentes para 

reduzir a disparidade entre os 

gêneros, incluindo a segmentação 

do mercado, a identificação 

das necessidades específicas 

desses segmentos e a criação 

de soluções eficientes a partir 

das diferenças entre mulheres e 

homens no processo decisório 

relacionado às finanças (CAF, 

2018). Por exemplo: as mulheres 

tendem a ser mais prudentes 

do que os homens. Dessa 

maneira, na América Latina, 

as mulheres tendem a cortar 

despesas enquanto os homens 

tendem a buscar formas de 

aumentar sua renda. Além disso, 

os homens são mais propensos 

a economizar dinheiro por 

meio de mecanismos informais 

do que por meio de produtos 

financeiros estabelecidos. Dessa 

maneira, é crucial capacitar as 

mulheres para que gerenciem e 

controlem suas finanças e tenham 

o conhecimento e treinamento 

necessários para usar as 

ferramentas financeiras.
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Emma 
Sánchez 
Andrade 
Smith
Fundadora e CEO da Jefa

Como você descreveria a 

necessidade de produtos 

financeiros criados 

especificamente para mulheres?

Os produtos e serviços 

financeiros são adaptados, por 

padrão, aos homens porque 

não há dados desagrupados 

por gênero. Enquanto os 

bancos tradicionais e, às 

vezes, as plataformas de 

fintech geralmente exigem 

que os usuários atendam aos 

requisitos mínimos de depósito 

e paguem as taxas de abertura 

ou de manutenção associadas 

às contas, 52% das mulheres 

sem conta bancária citam 

essas exigências como os 

principais motivos pelos quais 

não conseguem abrir uma 

conta bancária. Além disso, 

as mulheres podem não ter 

os documentos de identidade 

necessários, um problema que 

afeta desproporcionalmente 

as mulheres de baixa renda. 

As mulheres não conseguem 

acessar outros produtos 

financeiros, como poupança, 

crédito pessoal e investimentos 

por não terem uma conta 

bancária. Eles também têm 

dificuldade em obter dinheiro 

de fintechs/neobancos sem uma 

conta bancária. Os produtos 

financeiros são muito confusos, 

e as mulheres têm níveis 

significativamente mais baixos 

de educação financeira do que 

os homens, o que se deve a 

investimentos muito menores 

na educação financeira das 

mulheres e às normas sociais, 

que dificultam que as mulheres 

invistam tempo para aprender 

sobre finanças.

Isso é decepcionante, uma vez 

que as mulheres geralmente 

controlam mais de 80% das 

despesas domésticas. Elas 

têm conhecimento financeiro, 

e pesquisas mostram que 

são melhores clientes: pagam 

mais adiantado, são menos 

inadimplentes e estão sub-

representadas nos casos de 

fraude financeira. Na Jefa, vemos 

uma tremenda oportunidade de 

atender 1,3 bilhão de mulheres 

sem conta bancária do mundo 

usando um modelo melhor e que 

considera as experiências de vida 

únicas das mulheres.
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Quais tendências de mercado 

estão impulsionando a 

necessidade de criar produtos 

financeiros que levem em conta 

o gênero dos clientes?

As tendências de mercado 

sempre existiram: 80% dos 

gastos das famílias são 

controlados pelas mulheres, 

as taxas de inadimplência 

são menores e os padrões de 

poupança são mais constantes. 

No entanto, as mulheres têm sido 

negligenciadas como clientes 

viáveis para produtos financeiros 

porque, historicamente, elas 

sempre ganharam menos do que 

os homens, passavam menos 

tempo trabalhando fora para 

poder cuidar da casa ou tinham 

um nível educacional mais baixo.

No entanto, tendências recentes 

mostram que as diferenças entre 

os gêneros estão diminuindo. 

Desde 1995, a lacuna relacionada 

à alfabetização feminina diminuiu 

41% e a lacuna em relação aos 

cargos gerenciais caiu 38%. 

A disparidade educacional foi 

eliminada. Eliminar a disparidade 

de gênero nas finanças poderia 

melhorar o consumo, reduzir os 

riscos e os custos financeiros, 

proporcionar segurança, 

aumentar as taxas de poupança 

e investimento e facilitar novas 

oportunidades de negócios. 

Além disso, o movimento em prol 

do empoderamento feminino 

está mais atual do que nunca. 

No ano passado, os movimentos 

femininos no México ganharam 

mais força do que nunca. Agora 

é a hora do empoderamento.

Houve um aumento drástico nas 

soluções bancárias verticais, 

como aquelas voltadas para 

trabalhadores da gig economy (a 

economia informal), imigrantes e 

empresários. A penetração dos 

smartphones na região é de 70%, 

e quase 100% das pessoas têm 

pelo menos um celular – mesmo 

que não seja um smartphone. 

Esse fato apresenta uma enorme 

oportunidade inexplorada para o 

segmento de serviços financeiros 

móveis. Além disso, as mulheres 

foram desproporcionalmente 

afetadas pela COVID-19, uma 

vez que compõem a maior parte 

da mão de obra do setor de 

serviços e assumem as tarefas 

domésticas. Por esses motivos, 

elas precisam mais do que nunca 

de ferramentas financeiras 

que estimulem resiliência. 

Essas tendências históricas, 

combinadas às mais recentes, 

fazem deste o momento 

perfeito para oferecer produtos 

financeiros específicos para 

mulheres.
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Quais são as necessidades mais 

urgentes desse segmento de 

mercado?

É claro que o segmento 

que atende às mulheres 

é bastante amplo, e as 

necessidades financeiras variam 

significativamente de uma 

mulher para outra em diferentes 

fases da vida: de estudante a 

empreendedora, passando por 

mãe e mais. Além do acesso 

geral a serviços financeiros, 

observamos a forte necessidade 

de crédito entre as nossas 

usuárias. Por exemplo: apenas 

no México, há 5,6 milhões de 

mulheres empreendedoras com 

necessidades de crédito não 

atendidas. Além do crédito, 

muitas procuram um lugar para 

economizar que, idealmente, 

com uma pequena taxa de 

juros para ajudar a combater 

a inflação. Uma pequena 

porcentagem de mulheres 

também está procurando 

uma maneira de aumentar 

seu patrimônio por meio de 

investimentos, e prevemos que 

essa necessidade aumentará 

à medida que a educação 

financeira das mulheres 

aumentar. Nossas entrevistas 

com os usuários mostraram que 

as mulheres em nosso mercado 

são curiosas e entusiasmadas 

em aprender a controlar 

melhor suas vidas financeiras. 

Por isso, também vemos a 

educação como um componente 

importante na criação de 

serviços financeiros eficazes.

Qual é o perfil das usuárias 

ideais da Jefa?

Nossa cliente típica é uma mulher 

entre 18 e 45 anos, que pode ser 

estudante, jovem mãe ou dona 

de uma pequena empresa e que 

esteja procurando assumir o 

controle de sua vida financeira 

para tomar decisões que a 

empoderem, assim como sua 

família. No caso específico do 

nosso produto de crédito, temos 

o prazer de atender mulheres 

que estão prestes a se tornar 

mães ou que recém tiveram 

filho e/ou são empreendedoras 

solo. Ambos os grupos de 

mulheres demonstraram grande 

necessidade de crédito para 

apoiá-las no crescimento de 

suas famílias, seus negócios 

ou ambos. Estamos felizes 

em apoiar todos os tipos de 

mulheres, independentemente 

do estágio de sua jornada 

financeira.
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Você tem alguma recomendação 

referente à criação de produtos 

e serviços financeiros a partir de 

uma perspectiva de gênero?

Ao criar produtos e serviços 

financeiros para grupos 

sub-representados, que, no 

nosso caso, são as mulheres, 

é essencial não confiar em 

conjuntos de dados tradicionais. 

A maioria das instituições 

financeiras não desagrupa seus 

dados com base em gênero 

e, como historicamente elas 

atendem principalmente homens, 

as conclusões extraídas desses 

dados sobre o comportamento 

financeiro das pessoas podem 

ser descritas com mais precisão 

como o “comportamento 

masculino”. O que estamos 

fazendo na Jefa é começar do 

zero e construir um conjunto de 

dados totalmente separado por 

gênero, que nos mostre como 

é a jornada financeira de uma 

mulher. Além disso, é crucial 

criar um produto significativo, e 

não apenas “pintá-lo de rosa”, 

pois alguns bancos cometeram o 

erro de criar serviços totalmente 

centrados nas mulheres. 

Essa questão aponta para a 

importância absoluta de coletar 

feedbacks dos usuários sobre 

todos os componentes dos 

nossos produtos e serviços. 

Nós fazemos entrevistas 

longas com usuárias que 

desejem conversar conosco. 

Enviamos pesquisas, realizamos 

testes A/B e sempre temos a 

mentalidade de aprendizado. 

Finalmente, devemos ir aonde 

as mulheres estão. Queremos 

promover suas habilidades, sua 

confiança e autonomia a cada 

interação, ao mesmo tempo 

em que fornecemos a elas uma 

comunidade confiável com a qual 

podem contar o tempo todo.
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xiste amplo consenso 
de que a inovação 
tecnológica beneficia 
qualquer setor, o que 

inclui a expansão e diversificação 
da oferta de produtos no 
mercado e a redução dos 
custos e de barreiras para a 
entrada de clientes. No entanto, 
o setor financeiro apresenta 
complexidades que o distinguem 
de outros setores produtivos. 
Os bancos – que são unidades 
econômicas tradicionais – e a 
sua atividade como prestadores 
de serviços financeiros 
desempenham uma função 
essencial para o funcionamento 
da economia: a tradução para a 
economia real das decisões dos 
Bancos Centrais relacionadas 
às políticas econômicas. Sem 
os bancos, esses mecanismos 

– essenciais para mitigar os 
riscos sistêmicos e sob os quais 
95% dos bancos centrais do 
mundo operam e controlam as 
regulamentações – não poderiam 
ser implantados. Nos cinco 
principais mercados latino-
americanos (Brasil, México, 
Colômbia, Argentina e Chile), 
cinco grandes bancos comerciais 
dominam cerca de 70% da 
atividade de empréstimos e 
depósitos (CB Insights, 2020).

De acordo com o Financial 
Stability Board, a relação entre 
as fintechs e as instituições 
financeiras é majoritariamente 
“complementar e colaborativa” 
(CEF, 2019). Nesta seção do 
relatório, serão analisadas a 
natureza da colaboração entre as 
empresas fintech e as instituições 

financeiras da região, além de 
serem enfatizados os tipos de 
alianças entre eles, a qualidade 
do diálogo percebido no 
ecossistema, além das fusões, 
aquisições e atividades de 
criação de empreendimentos 
corporativos da região. Além 
disso, pela primeira vez, foi 
desenvolvida uma análise 
do impacto que as grandes 
empresas de tecnologia 
(bigtechs)23 têm no setor de 
fintech latino-americano, em 
resposta ao interesse que elas 
despertaram ao se envolverem 
mais no ecossistema e 
desenvolverem habilidades, 
capacidade de oferta e 
know-how na prestação de 
serviços financeiros que 
complementam seus modelos 
de negócios.

E

23 De acordo com o Financial Stability Board, o termo bigtech refere-se a grandes empresas com plataformas tecnológicas estabelecidas. 
Alguns exemplos de bigtechs são Google, Facebook e Netflix.
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A relação entre as fintechs e as 
instituições financeiras e sua 
evolução 

Uma das questões que prevaleceu 

desde o surgimento das fintechs 

no setor de serviços financeiros 

é a dinâmica e a natureza das 

inter-relações entre as fintechs e 

as instituições financeiras. Será 

que as plataformas de fintech 

estão liderando a implantação de 

grandes inovações tecnológicas? 

Será que os bancos tradicionais 

têm capital e tração para levar 

essas inovações a um público mais 

amplo? Será que esses dois papéis 

que bancos e fintechs assumiram 

correspondem totalmente ao tipo 

de relacionamento que essas 

unidades econômicas mantêm 

entre si?

Em 2020, o caso da aquisição 

do Radius Bank pelo Lending 

Club, nos Estados Unidos, foi um 

marco importante na dinâmica 

do setor de fintech naquele país, 

pois foi a primeira vez que ocorreu 

uma transação desse tipo: um 

empreendimento de fintech que 

absorveu um banco tradicional para 

expandir sua oferta de produtos 

e aproveitar a licença bancária 

da entidade adquirida (Blog do 

Lending Club, 2020). Atualmente, na 

América Latina, estima-se que 58% 

das fintechs colaborem de alguma 

forma com instituições financeiras, 

o que é compatível com o que foi 

divulgado na última edição deste 

relatório. No entanto, assim como 

naquela edição, os dados indicam 

que essas empresas percebem 

que a qualidade do diálogo com as 

instituições financeiras é bastante 

ruim. Essa é a razão pela qual a 

pesquisa deste ano incluiu uma 

pergunta para descobrir o que 

significa, especificamente, o termo 

colaboração no ecossistema de 

fintechs latino-americano.
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Ao perguntar às startups sobre 

a natureza do seu envolvimento 

com outras instituições, constatou-

se que, do total de startups que 

afirmaram colaborar ativamente 

com instituições financeiras, 45% 

o fazem por meio de alianças 

comerciais, integrando-se à cadeia 

de valor como fornecedoras ou 

clientes das instituições financeiras 

em questão. O segundo maior 

grupo, com 15% da amostra total, 

é formado por fintechs atualmente 

envolvidas em programas de 

testes-piloto com empresas de 

serviços financeiros corporativos, 

enquanto 11% estão envolvidas em 

validações de conceito. 

Parceria comercial 
(clientes, fornecedores)

Concorrência 
entre startups

Aceleração 
corporativa

Programa-piloto

Validação 
de conceito

Investimento em capital 
de risco corporativo

Fusões e 
aquisições

45%

15%

11%

10%

6%

7%

6%

A colaboração entre fintechs e 

instituições financeiras tradicionais 

na América Latina consiste 

predominantemente de alianças 

comerciais, seguidas por programas 

de testes-piloto, conforme mostra 

a figura 6.1. Apenas 6% afirmaram 

estar em processo de fusão ou 

aquisição.

Figura 6.1: Tipos de colaboração entre fintechs e instituições financeiras da América Latina

Fonte: Finnovista (2020).
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Fusões e aquisições

O interessante dilema das 

instituições financeiras foi 

escolher a melhor estratégia 

para integrar soluções de fintech 

em seus modelos de negócios. 

Diferentes linhas de trabalho de 

desenvolvimento corporativo, 

como fusões e aquisições de 

fintechs, investimentos estratégicos 

em empreendimentos emergentes 

e programas de criação de 

empreendimentos, são algumas 

das ações que as instituições 

financeiras da América Latina 

implantaram de maneira proativa 

em resposta a um ambiente 

competitivo cada vez mais 

exigente.

Nos últimos anos, também 

ocorreram movimentos 

interessantes nessa frente por 

parte dos bancos. No Peru, por 

exemplo, o Banco de Crédito 

del Perú lançou o aplicativo de 

pagamentos móveis Yapé, que foi 

desenvolvido internamente. O Yapé 

conseguiu superar as barreiras 

relacionadas à incorporação de 

usuários naquele país desde 

seu lançamento, em 2018, e hoje 

conta com mais de 2 milhões de 

usuários, pois permite que eles 

transfiram dinheiro usando apenas 

os números dos telefones celulares 

de seus contatos.24 Além do BCP 

e do Yapé, sob o guarda-chuva 

da Credicorp, há outra iniciativa 

de inovação corporativa chamada 

Krealo, que em apenas dois anos 

promoveu empreendimentos de 

fintech no Peru, no Chile e na 

Colômbia, incluindo o gateway de 

pagamento Culqi, a carteira Tenpo 

e a plataforma de investimento 

Tyba.25 

Conforme descrito no capítulo 

2, nos últimos anos os fundos 

de capital de risco implantaram 

rodadas de megafinanciamento 

para o setor de fintech da América 

Latina. No entanto, alguns bancos 

também se aventuraram no 

setor de investimento de risco 

em fintechs, como é o caso do 

Santander, que injetou capital 

em mais de 25 fintechs de todo 

o mundo – inclusive em quatro 

da América Latina – por meio do 

fundo Santander Innoventures, 

dotado de US$ 200 milhões. 

Entre as três empresas latino-

americanas desse portfólio estão 

o banco digital mexicano Klar, a 

fintech brasileira de crédito digital 

Creditas, a plataforma mexicana26 

de adiantamento de folha de 

pagamento ePesos e a55, fintech 

brasileira de crédito para PMEs que 

também tem presença no México 

(Santander Innoventures, 2020). 

Além do Santander, outro caso 

digno de nota é a participação e 

liderança do Banco Votorantim, um 

dos maiores bancos do Brasil, na 

rodada de investimentos da Série B 

captada pelo neobanco brasileiro 

Neon, no valor de US$ 95 milhões 

(LAVCA, 2019).

Além de rodadas de investimentos 

e projetos de inovação 

corporativa, os ecossistemas 

robustos de inovação tecnológica 

precisam alinhar incentivos de 

empreendedores e investidores 

para realizar transações que gerem 

valor e alimentem o ciclo de boas 

práticas e a confiança entre os 

players do setor. É por isso que 

as fusões e aquisições são de 

vital importância agora que o 

ecossistema de fintechs na América 

Latina se tornou atrativo para 

investimentos, pois as transações 

bem-sucedidas envolvendo a 

venda de empreendimentos de 

fintech se traduzem em estratégias 

de capitalização viáveis e rentáveis 

que reforçam a confiança dos 

investidores nesse setor. A tabela 

6.1 mostra uma lista de transações 

recentes e dignas de nota que 

indicam um mercado emergente de 

fusões e aquisições na região.

24 Consulte: https://infomercado.pe/yape-alcanza-los-2-millones-de-usuarios/.
25 Consulte: https://krealo.pe/en/nosotros/.
26 Consulte: https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-innoventures-backs-klar-a-mexican-alternative-to-
traditional-credit-cards-and-debit-services.

https://infomercado.pe/yape-alcanza-los-2-millones-de-usuarios/
https://krealo.pe/en/nosotros/
https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-innoventures-backs-klar-a-mexican-alternative-to-traditional-credit-cards-and-debit-services
https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/santander-innoventures-backs-klar-a-mexican-alternative-to-traditional-credit-cards-and-debit-services
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Fusões e aquisições

País Comprador(a) Vendedor(a) Data Valor da transação

Brasil Ebanx (Advent) Remessa Dezembro de 2021 US$ 229 milhões

Brasil Advent Ebanx Junho de 2021 US$ 430 milhões

Chile BCI Pago Fácil Junho de 2021 Não disponível

Brasil Banco BS2 Weel Junho de 2021 Não disponível

Brasil Magalu Bit55 Junho de 2021 Não disponível

Brasil Ame Nexoos Maio de 2021 Não disponível

México Creditjusto Visor Abril de 2021 Não disponível

Brasil Locaweb Pagcerto e Bling Abril de 2021 Não disponível

Brasil Foxbit Modiax Novembro de 2019 Não disponível

Brasil Omni Pagbem Outubro de 2019 Não disponível

Brasil Carrefour EWally Outubro de 2019 Não disponível

Brasil Neon MEIfácil Setembro de 2019 Não disponível

Brasil Creditas Creditoo Agosto de 2019 Não disponível

Chile Kushki Pagos QVO Agosto de 2019 Não disponível

México Yonder Media Mobile Weex Agosto de 2019 Não disponível

México Capital Tech Konsigue Agosto de 2019 Não disponível

México Grin Flinto Junho de 2019 Não disponível

México Polygon Fintech Creze Maio de 2019 Não disponível

México Rappi Payit Fevereiro de 2019 Não disponível

Argentina Advent Prisma Janeiro de 2019 US$ 725 milhões 

(51%)

Brasil Santander getnet Dezembro de 2018 US$ 487 milhões 

(88,5%)

Tabela 6.1: Fusões e aquisições mais importantes do setor de fintechs da América Latina

Fonte: Finnovista (2020).
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Ao abordar a questão das 

estratégias de saída ou de 

capitalização, não podemos omitir 

o outro caminho que as fintechs da 

América Latina podem tomar para 

alcançar outra escala de impacto: 

a oferta pública de ações em 

bolsas de valores. Essa estratégia 

de saída para empreendimentos 

em estágios mais avançados de 

maturidade tem sido vista com 

pouca frequência na América 

Latina porque, até o momento, 

pouquíssimos empreendimentos 

nesse setor atingiram uma escala 

de capitalização atraente para os 

mercados públicos. A tabela 6.2 

mostra algumas OPIs dignas de 

nota de fintechs latino-americanas 

em mercados de ações regionais, 

como a Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (BVMF) 

do Brasil e a NASDAQ dos 

Estados Unidos.

Ofertas públicas de ações (OPIs) 

País  Bolsa de valores Fintech Data

Brasil NYSE:NU Nubank Dezembro de 2021

Uruguai NASDAQ:DLO DLocal Junho de 2021

Brasil NASDAQ:XP XP Investimentos Dezembro de 2019

Brasil NASDAQ:STNE Stone Outubro de 2018

Brasil BVMF:BIDI4 Banco Inter Abril de 2018

Brasil NYSE:PAGS PagSeguro Janeiro de 2018

Argentina NASDAQ:MELI MercadoLibre Agosto de 2007

Tabela 6.2: Principais ofertas públicas iniciais (OPIs) de fintechs latino-americanas em mercados de 

ações regionais e estrangeiros

Fonte: Finnovista (2021).
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Considerando que “o aumento das 

atividades de fusões e aquisições 

em um país naturalmente atrairá 

mais investimentos de capital de 

risco” (Philips e Zhdanov, 2017), é 

importante que os players do setor 

financeiro, incluindo as agências 

reguladoras, entendam o quão 

crucial é incentivar e facilitar as 

estratégias de OPI e de fusões e 

aquisições e transações para as 

empresas do setor.

Portanto, o cenário ideal para 

a interação entre instituições 

financeiras, fintechs e agências 

reguladoras é aquele no qual 

todos fomentem um ambiente 

de negócios ágil e que posicione 

bem a região não apenas por 

seu potencial, mas também 

por seus resultados na corrida 

pela consolidação de soluções 

fintech dotadas de modelos de 

negócios disruptivos, uma grande 

base de clientes e uma presença 

internacional forte.

As bigtechs no setor de serviços 
financeiros 

A ideia de que, na América Latina, 

a relação entre bancos e fintechs 

é majoritariamente colaborativa 

e complementar pode sugerir 

erroneamente que a digitalização 

dos serviços financeiros e o 

empoderamento dos usuários são 

fenômenos que não apresentam 

riscos e vulnerabilidades à 

estabilidade do sistema financeiro. A 

entrada de empresas de tecnologia 

de grande porte (bigtechs) no 

mercado de serviços financeiros 

de algumas jurisdições do mundo 

reacendeu a discussão sobre o 

futuro dos serviços financeiros. 

Embora existam grandes benefícios 

relacionados ao acesso a capital 

de baixo custo para investir no 

desenvolvimento de serviços 

financeiros, os dados sigilosos 

relacionados ao comportamento 

digital dos usuários e o 

relacionamento que essas marcas 

já estabeleceram com eles, entre 

outras informações, também 

podem ser acompanhados de 

riscos associados à concorrência 

de mercado e à proteção do 

consumidor, além de outros 

desafios relacionados à sua escala 

(Financial Stability Board, 2020).

Nos Estados Unidos, a Apple e o 

Goldman Sachs anunciaram uma 

aliança estratégica para lançar o 

Apple Card.27 O Google também 

tem atuado no segmento de 

pagamentos com o serviço Google 

Pay,28 que permite aos usuários 

fazer pagamentos digitais em 

processos de e-commerce. E, na 

China, por exemplo, as grandes 

empresas de tecnologia Tencent e 

Alipay concentram mais de 90% do 

mercado de pagamentos digitais 

(CEF, 2019).

A América Latina observou 

movimentos semelhantes com a 

introdução do Mercado Livre no 

espaço fintech, que trouxe ofertas 

de pagamento, com o Mercado 

Pago, e de empréstimos, com o 

Mercado Crédito. No segundo 

trimestre de 2021, o volume de 

pagamentos realizados pelo 

Mercado Pago aumentou 80,3% 

em relação ao segundo trimestre 

de 2020, e a carteira do Mercado 

Crédito cresceu cinco vezes 

no mesmo período.29 A Rappi 

também está fazendo incursões 

nesse espaço com soluções de 

pagamento (por meio da aquisição 

da Payit do México e da aliança da 

Rappi com a Davivienda, para criar o 

RappiPay no mercado colombiano, 

além da criação do RappiBank). 

Além disso, o Facebook anunciou 

a implantação de funcionalidades 

de pagamento digital para usuários 

da plataforma de mensagens 

instantâneas WhatsApp em 

colaboração com outras instituições 

financeiras de outras partes do 

mundo.

27 Consulte: https://www.apple.com/apple-card/.
28 Consulte: https://pay.google.com/about/.
29 Consulte: https://investor.mercadolibre.com/news-releases/news-release-details/mercadolibre-inc-reports-second-quarter-2021-
financial-results.

https://www.apple.com/apple-card/
https://pay.google.com/about/
https://investor.mercadolibre.com/news-releases/news-release-details/mercadolibre-inc-reports-second-quarter-2021-financial-results
https://investor.mercadolibre.com/news-releases/news-release-details/mercadolibre-inc-reports-second-quarter-2021-financial-results
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Foi feita uma pergunta para 

entender a perspectiva das startups 

fintech sobre a entrada de novos 

players no setor e para mensurar 

o nível de ameaça que esses tipos 

de organizações representam 

atualmente aos modelos de 

negócios de empreendimentos de 

fintech.

A ideia de que as grandes empresas 

de tecnologia atualmente não 

representam nenhuma ameaça 

prevalece para mais de 70% dos 

empreendimentos de fintech 

pesquisados. Conforme mostra a 

figura 6.2, que analisa as respostas 

por ramo de atuação, o segmento 

de fintech se sente mais ameaçado 

por parte de novos players é o 

de tecnologias empresariais para 

instituições financeiras, que abrange 

25% do número total de fintechs que 

afirmaram perceber uma ameaça 

competitiva por parte de plataformas 

das bigtechs. Essa percepção, sem 

dúvida, mudará à medida que as 

bigtechs consolidarem sua presença 

e atuação em serviços financeiros 

na região.

73%

18%

9%

Não

Sim

Não disponível

Figura 6.2: Percepção da ameaça competitiva imposta pela entrada das bigtechs no setor de serviços 

financeiros, conforme relatado por fintechs da América Latina

Fonte: Finnovista (2020).
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Ao questionar as fintechs sobre a 

entrada de corporações do setor de 

varejo, ou as chamadas empresas 

de bens de consumo rápido 

(FMCG, ou fast-moving consumer 

goods, da sigla em inglês), apenas 

12% disseram que essas empresas 

poderiam de fato competir com 

seus modelos de negócios. O que 

se observa até agora não é uma 

dinâmica de competição, mas 

de colaboração, como sugere 

o exemplo da aliança comercial 

entre a fintech Konfío e o Grupo 

Modelo30 (produtor e distribuidor 

de cerveja que faz parte do grupo 

AB InBev) no México. Parcerias 

entre corporações do setor de 

bens de consumo rápido e startups 

fintech estão começando a surgir 

no ecossistema. No caso que 

acabamos de mencionar, a aliança 

entre essas organizações permite 

à Konfío oferecer empréstimos 

comerciais a lojas de conveniência 

que distribuem produtos do Grupo 

Modelo no mercado mexicano. Esse 

exemplo ilustra as oportunidades 

para as startups fintech colaborarem 

com corporações de setores 

adjacentes, além do potencial para 

a adoção de soluções de fintech 

em grande escala em segmentos 

de mercado que ainda não são 

atendidos pelos bancos.

Sem dúvida, a organização industrial 

do setor de fintech na América 

Latina é um tema instigante de 

estudos, pois, quando se considera 

que, no futuro, todas as empresas 

serão fintechs, é fundamental 

continuar observando as iniciativas 

que surgem em todas as frentes 

de concorrência nesse mercado. 

É claro que só o tempo dirá se os 

investimentos milionários em fintechs 

da região desencadearão uma série 

de movimentos estratégicos no 

setor. Mas uma coisa está evidente 

neste momento: enquanto as 

instituições financeiras continuarem 

competindo, os usuários são os que 

se beneficiarão da possibilidade de 

terem mais liberdade para escolher 

ferramentas digitais para movimentar 

seu dinheiro.

30 Consulte: https://konfio.mx/alianzas/modelo.
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Sem dúvida, a pandemia 

de COVID-19 afetou 

negativamente o 

status quo de pessoas, 

empresas, setores da economia 

e de nações inteiras. Até o 

momento, as lições da pandemia 

apontam para uma necessidade 

crescente de resiliência 

financeira. Da mesma forma, 

também vem crescendo a busca 

por modelos inovadores que 

ofereçam segurança para ativos, 

títulos e meios de pagamento 

para salvaguardar a riqueza ou 

o patrimônio de empresas e 

indivíduos.

Por isso, nesta terceira edição 

do relatório sobre fintechs da 

América Latina, analisamos 

pela primeira vez a dinâmica 

do segmento de inovações 

relacionadas ao setor de seguros. 

Essas inovações são ferramentas 

que aumentam a resiliência 

financeira a riscos como os que 

têm sido vivenciados atualmente.

Com um crescimento médio 

anual de 46%, entre 2017 e 2021, 

as inovações do segmento de 

seguros são o tipo de solução 

que registram as maiores taxas 

de crescimento, perdendo 

apenas para o segmento 

de tecnologias empresariais 

para instituições financeiras. 

A relevância desse indicador 

está na baixa penetração dos 

produtos de seguros na América 

Latina, que se situa em 2,9% 

do PIB (Mapfre, 2019), ante 

a média global de 6,3% (EY, 

2018). Esse número indica que a 

região está diante de um novo 

mundo de possibilidades para 

os empreendedores criarem 

produtos e serviços de seguros 

que impactem positivamente a 

resiliência financeira de indivíduos 

e empresas.

De plataformas de seguros on-

line que oferecem serviços de 

telemedicina até seguros que 

protegem as ferramentas de 

trabalho dos latino-americanos, 

os produtos e serviços desse 

segmento são diversos e, 

segundo a multinacional 

espanhola de seguros Mapfre,

 

“....constituem um fator de 

suporte ao funcionamento 

dos diferentes setores 

da economia real, 

proporcionando estabilidade 

e continuidade ao processo 

econômico, estimulando e 

possibilitando a realização 

de múltiplas atividades 

e transações comerciais, 

proporcionando estabilidade 

à renda pessoal e familiar 

e apoiando a formação de 

capital por meio do processo 

de poupança-investimento 

em sentido  mais amplo.” 

(Mapfre Economics, 2017)

U
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Inovação em seguros

Desde o início da década passada, 

o uso de sites de comparação de 

produtos na área de seguros foi um 

dos primeiros fenômenos destinados 

a fomentar a aproximação digital 

entre seguradoras e usuários. Hoje, 

essas plataformas constituem um 

modelo de negócios que permite às 

seguradoras atrair clientes potenciais 

e gerar dados de consumo, ao 

mesmo tempo em que possibilitam 

que os usuários conheçam o 

mercado segurador para escolher 

as melhores apólices de seguro 

de vida, de automóvel e para a 

cobertura de despesas médicas, 

entre outras.

No entanto, o aumento na adoção 

da tecnologia móvel desencadeou 

o surgimento de plataformas de 

insurtech, que oferecem produtos de 

seguros diretamente aos usuários de 

acordo com suas necessidades. Das 

Figura 7.1: Subsegmentos de startups de inovação em seguros da América Latina

27%73%
Sites de comparaçãoInsurtechs

Fonte: Finnovista (2020).

startups que operavam ativamente 

em 2020 na América Latina, 73% 

afirmaram fornecer produtos de 

seguros para além dos sites de 

comparação, conforme mostra a 

figura 7.1. Esse percentual contrasta 

significativamente com o dado 

observado em 2018, quando 60% 

das startups declararam o mesmo. 

Essa diferença indica aumento 

significativo no domínio das 

plataformas de insurtech em relação 

às plataformas de comparação.
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Nichos de mercado e 
tecnologias utilizadas

Para entender a natureza das 

inovações insurtech na América 

Latina por meio dos dados 

coletados na pesquisa realizada 

para este relatório, foram analisados 

os dados desagrupados sobre o 

modelo de negócios e os nichos 

de mercado que essas startups 

atendem, excluindo os sites de 

comparação. Os dados indicam 

que 27% das startups de insurtech 

usam um modelo voltado ao 

consumidor (Business to Consumer, 

B2C31 ), que atende aos clientes 

bancarizados. Em comparação, 

23% usam um modelo corporativo 

ou voltado às empresas (Business 

to Business, B2B), que presta 

serviços a instituições financeiras. 

Em terceiro lugar, com 20%, aparece 

o grupo de startups de insurtech 

com modelos B2C, que atendem os 

consumidores da base da pirâmide, 

conforme mostra a figura 7.2.

31 B2C e B2B são termos usados pelo setor para diferenciar os tipos de modelos de negócios de startups com base em seu mercado-alvo.

Figura 7.2:  Modelos de negócios e nichos de mercado atendidos por startups de insurtech na 

 América Latina

Consumidor 
bancarizado

Pequenas e médias 
empresas (PMEs) 

bancarizadas

Consumidores 
sub-bancarizados

Empresa a empresa 
(B2B) para instituições 

financeiras

Consumidores da 
base da pirâmide

Empresa a empresa 
(B2B) (instituições não 

financeiras)

Profissionais da 
base da pirâmide 

(não PMEs)

Consumidores 
desbancarizados

27%

23%

20%

6%

7%

3%

7%

7%

Fonte: Finnovista (2020).



Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 7

119

Há uma grande oportunidade 

para startups que inovam no 

segmento B2C, pois os incentivos 

para contratar seguros são 

muito diferentes dos de outros 

produtos financeiros. A inovação 

nas áreas de marketing, meios de 

pagamento e onboarding digital 

de usuários ainda é uma tarefa 

a ser enfrentada pelas soluções 

tradicionais, como observado em 

diferentes segmentos de fintechs, 

como o de crédito. As instituições 

financeiras que fornecem esses 

produtos concorrem principalmente 

em segmentos do mercado 

bancarizado e com rendimentos 

estatisticamente superiores aos da 

maioria da população.

Aproximadamente 70% dos carros32 

da região, por exemplo, circulam 

sem seguro. No entanto, o seguro 

automobilístico é muito relevante, na 

medida em que um acidente pode 

ser fatal para as finanças pessoais 

de segmentos economicamente 

vulneráveis da população e, 

ainda mais, tendo em vista que o 

automóvel representa um meio 

indispensável para gerar renda para 

as classes média, média-baixa e 

baixa na América Latina. Ou seja, 

os nichos de mercado que mais 

necessitam da resiliência financeira 

que as apólices de seguro podem 

garantir são os que têm menos 

acesso a elas.

Isso se deve à complexidade 

do processo de contratação 

e onboarding, o que gera uma 

desconexão entre os usuários 

e as seguradoras, alimentando 

o ciclo de desinformação sobre 

os benefícios desses produtos. 

Startups como a Mi Compa 

Seguros, do México, entraram no 

mercado para mudar as regras 

do jogo, permitindo esquemas de 

pagamento flexíveis. Por exemplo: 

pagamentos semanais em vez 

de mensais ou anuais, realizados 

por meio de correspondentes ou 

intermediários físicos (como lojas de 

conveniência), em vez de débitos 

diretos em cartões de crédito ou de 

débito. Isso permite à população 

não bancarizada aumentar sua 

resiliência financeira por meio do 

uso de seguros.

Outros empreendimentos de 

insurtech com modelos B2C tiram 

proveito da tecnologia móvel para 

fornecer serviços de telemedicina, 

que têm um potencial significativo 

para estender a penetração dos 

seguros de vida e de saúde para 

segmentos de mercado que ainda 

não têm esses serviços pelos 

motivos descritos acima.

Os modelos B2B para instituições 

financeiras também representam 

uma importante oportunidade 

para empreendedores do setor de 

seguros latino-americano. Apenas 

25% das seguradoras33 da região 

colaboram ou já colaboraram com 

startups de insurtech, o que indica 

que ainda há um longo caminho 

a ser percorrido para a criação de 

um ecossistema que promova o 

surgimento de alianças estratégicas 

e beneficiem usuários e seguradoras.

De acordo com especialistas em 

inovação do setor de seguros 

latino-americano, a maioria dos 

casos de colaboração entre 

startups de insurtech e instituições 

financeiras está centrada em 

marketing e serviços. No entanto, a 

pandemia levou as seguradoras a 

implantar programas de inovação 

tecnológica em processos de 

negócios que não são das aéreas 

de marketing e de atendimento, 

como a de avaliação. Ou seja, 

antes da pandemia, o interesse 

das seguradoras em colaborar 

com as startups de insurtech 

residia na melhoria dos processos 

de atendimento e marketing 

para usuários existentes e 

dos segmentos em que essas 

organizações já eram rentáveis. 

Mas as condições geradas 

pela pandemia acentuaram a 

necessidade de adotar ações 

concretas que hoje já não são 

só desejáveis, como também 

essenciais para continuar 

operando.

32 Entrevista de Rodrigo Labbé, CEO da Jooycar, concedida ao BID-Finnovista, 2020.
33 Entrevista de Juan Mazzini, analista sênior da Celent, concedida ao BID-Finnovista, 2020.
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“Ao contrário do setor bancário, 

que inicialmente via as fintechs 

como uma ameaça, no setor 

de seguros, esse fenômeno 

nasceu com caráter colaborativo. 

A pandemia aumentou esse 

interesse colaborativo, que, 

em parte, não era a norma, 

principalmente porque o setor 

não fomentou uma cultura de 

inovação por meio do método da 

tentativa e erro. Atualmente, as 

seguradoras têm a oportunidade 

única de adotar a inovação em 

suas estruturas organizacionais.”

Juan 
Mazzini
Analista sênior da Celent. 

Entrevista ao BID-Finnovista 

(2020).
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Quais são as tecnologias que 

possibilitam a inovação no 

setor de seguros na América 

Latina?  

As tecnologias que possibilitam 

a inovação no setor de produtos 

de seguros são diversas. No 

entanto, ao analisar os dados 

desagrupados da pesquisa 

realizada para a elaboração 

deste relatório, percebeu-se que 

27,3% das insurtechs utilizam 

tecnologias de análise de dados 

para criar soluções de impacto 

para o setor. Da mesma maneira, 

as tecnologias de código aberto 

e de interface de programação 

de aplicativos (Application 

Programming Interface, API) 

também são usadas por 27% das 

startups de insurtech pesquisadas, 

conforme mostra a figura 7.3. 

Embora em menor proporção, 

as tecnologias de Internet das 

Coisas (Internet of Things, IoT) 

também representam uma grande 

oportunidade de inovação 

nesse segmento, aparecendo na 

categoria “Outros” no gráfico. Um 

exemplo disso é a Jooycar, startup 

chilena com atuação regional 

que utiliza a tecnologia IoT para 

tornar o mercado de seguros 

de automóveis mais eficiente. A 

empresa determina o custo do 

seguro com base no uso real do 

carro por meio de dispositivos de 

IoT distribuídos em parceria com as 

principais seguradoras da região.

Embora esse seja um segmento 

emergente em comparação às 

inovações do segmento de crédito 

ou de pagamentos digitais, a atual 

recuperação econômica acentua 

a importância de fomentar a 

resiliência financeira. Seguros, 

poupanças e investimentos são 

instrumentos financeiros que 

podem gerar essa resiliência a 

partir do uso de tecnologias para 

impactar milhões de pessoas na 

América Latina.

Big data e analytics
27%

Outras

18%

Plataformas de código 
aberto e APIs

27%Machine learning

9%
Economia colaborativa

9%

Computação em nuvem

5%
Tecnologias móveis

5%

Figura 7.3: Tecnologias que permitem a inovação de produtos de seguros na América Latina

Fonte: Finnovista (2020).
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Rodrigo 
Labbe
Fundador e CEO da Jooycar

Como a Jooycar começou e qual 

o modelo que você usa para 

inovar no setor de seguros?

A empresa foi fundada em 

2014, com a convicção de 

que o mercado de seguros 

de automóveis não registrou 

nenhuma uma inovação 

significativa nos últimos cem 

anos. Vimos que isso poderia ser 

feito de forma diferente tanto 

em relação à eficiência quanto 

ao produto. Em 2016, criamos 

uma plataforma baseada em IoT 

e big data, a partir do modelo 

de negócios B2B da Sura. Esse 

produto de seguros baseado no 

uso do carro tinha um enorme 

potencial na América Latina, 

onde 70% dos proprietários de 

automóveis não têm seguro. 

O produto iria influenciar 

diretamente no aumento da 

segurança ao gerar os incentivos 

certos e contribuir para a inclusão 

financeira por meio da redução 

do preço do seguro.

Em 2018, recebemos o primeiro 

investimento significativo, que nos 

permitiu escalar o negócio. Desde 

então, conseguimos multiplicar 

o crescimento da empresa por 

dez, e as seguradoras com as 

quais trabalhamos triplicaram 

de tamanho. Expandimos 

nossa oferta para Peru, México 

e Estados Unidos, e temos 

uma política de expansão 

agressiva acompanhada do 

aprofundamento do nosso 

modelo de negócios.

Quais foram os desafios mais 

importantes enfrentados para 

trazer essa solução ao mercado? 

A resiliência costuma ser 

uma grande virtude e uma 

competência a ser cultivada. A 

indústria de seguros não é muito 

rápida em adotar inovações 

devido à complexidade de seu 

modelo e porque, para cada 

mudança que pode ser adotada, 

o impacto não é imediato, e você 

só vê os resultados em dois ou 

três anos, o que torna desafiador 

fazer programas-piloto e testar 

novas alternativas.

O segundo desafio foi 

entrar no mercado norte-

americano, que é um mercado 

altamente competitivo e onde 

o investimento para realizar 

mudanças é muito alto. Além 

disso, os usuários norte-

americanos têm padrões muito 

elevados de exigência com 

relação à tecnologia utilizada.
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Nós percebemos que 

precisávamos ir além de apenas 

oferecer um seguro baseado 

no uso para os usuários. Por 

isso, passamos a oferecer a 

experiência completa de um 

carro conectado, para que os 

dados do automóvel permitissem 

a condução mais segura, eficiente 

e sustentável, além de melhorar os 

hábitos de condução e consumo.

Por fim, também descobrimos 

pequenas frotas que tinham 

dificuldade para ter acesso a 

seguros. Por isso, ampliamos 

nossa oferta, principalmente nos 

Estados Unidos, permitindo que 

essas empresas soubessem onde 

estão seus veículos em tempo 

real, tornando-as mais eficientes e 

sustentáveis.

Como você descreveria a 

oportunidade de impacto que 

existe no setor de seguros? 

Até o momento, há um consenso 

de que os dados fornecidos pelos 

carros conectados são o futuro 

e que os modelos atuariais terão 

de adotar essa tecnologia. No 

entanto, a adoção tem sido lenta 

devido ao custo envolvido para 

as seguradoras. Mas, quando 

são criados produtos de maior 

valor agregado, as empresas 

de seguros de automóveis têm 

uma oportunidade enorme, pois 

deixam de ser vistas apenas como 

uma commodity para se tornarem as 

empresas que, ao lado da Jooycar, 

permitirão que os proprietários 

de carros economizem, previnam 

acidentes e formem um ecossistema 

de economia.

Que recomendações você daria 

aos empresários latino-americanos 

que planejam lançar uma solução 

inovadora para o setor de seguros?

Pelo que aprendemos até agora, 

eu gostaria de compartilhar 

o seguinte: não simplifique 

demais as coisas e pense que as 

seguradoras não avançaram na 

digitalização. É preciso entender a 

fundo os porquês e compreender 

como funciona o negócio das 

seguradoras, o estado de suas 

receitas e despesas (Profit and 

Loss, PNL) e sua rentabilidade. 

Com esse entendimento, pode-

se pensar em como fazer 

grandes mudanças, com modelos 

inovadores e que colocarão o 

cliente final sempre à frente. 

Podemos parar de nos diferenciar 

apenas pelo preço e começar 

a oferecer a possibilidade de 

mudar o status quo, mantendo 

sempre a mentalidade de 

internacionalização.

Sempre coloque o consumidor 

final em primeiro lugar e pense 

em internalização e em grandes 

escalas para obter e sustentar 

inovações significativas nesse setor.
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Estima-se que apenas 25% 
das seguradoras da região 
colaboram ou colaboraram 
com as startups insurtech. 
Há uma grande oportunidade 
para o mercado.
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Daniel 
Hatkoff
Fundador e CEO da Pitzi

Como você descreveria os 

usuários da Pitzi?

Existem dois grupos principais. 

O primeiro precisa de segurança 

financeira e seus usuários 

adquirem esse seguro porque 

o celular é essencial para sua 

subsistência. Entre eles estão 

os trabalhadores do setor de 

economia colaborativa, como 

os entregadores da Rappi ou os 

motoristas de Uber. O segundo 

grupo de usuários é formado 

por homens e mulheres jovens 

com renda acima da média e 

que estão dispostos a pagar 

um seguro que garanta a 

conectividade.

Vocês planejam investir na 

expansão para outros países da 

América Latina?

Ainda não, pois apenas 4% dos 

celulares do Brasil são segurados. 

Esse número significa que ainda 

há muito mercado não atendido.

Como você descreveria 

as parcerias com grandes 

seguradoras?

No início, as seguradoras nos 

consideravam concorrentes, pois 

prestamos um serviço de reparos 

rápido e eficiente. Enquanto elas 

desenvolviam soluções ou planos 

de seguro de acordo com o perfil 

de risco de cada cliente, a Pitzi 

trabalhava em outro eixo, que é o 

de serviços. Quando ficou claro 

que os nossos produtos eram 

complementares, estabelecemos 

alianças comerciais para oferecer 

aos nossos clientes serviços mais 

completos.

Geralmente é difícil firmar 

um relacionamento com as 

seguradoras, principalmente por 

causa de questões legais. No 

entanto, após estabelecermos 

esse relacionamento, vimos que 

podíamos alinhar incentivos que 

funcionariam para todos: a Pitzi, 

as seguradoras e os usuários. 

Atualmente, colaboramos com 

duas grandes seguradoras.
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Como está a regulamentação 
para fintechs e insurtechs no 
Brasil?

A Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), agência 

reguladora de produtos 

de seguros no Brasil, vem 

trabalhando em um sandbox 

regulatório, o que é muito bom. 

No entanto, ainda há o desafio 

de adaptá-lo ao tamanho dos 

empreendimentos. A Pitzi, 

por exemplo, é grande demais 

para um sandbox. Ainda 

assim, esse é sem dúvida um 

passo significativo para o 

desenvolvimento do ecossistema 

de insurtechs no país e para 

estabelecer um precedente 

regulatório para empresas como 

a nossa.

Quais são seus projetos futuros?

A Pitzi se concentra nos seguros 

de celulares porque acreditamos 

sinceramente que o acesso 

a smartphones poderosos 

pode ser transformador para a 

sociedade, especialmente em 

mercados subdesenvolvidos. 

Vislumbramos um futuro em 

que todos os brasileiros tenham 

acesso à melhor tecnologia 

possível, impulsionados por 

seguros rápidos e eficientes e 

pelos serviços agregados

Como você descreveria o 
ecossistema de insurtechs no 
Brasil?

Ele é, sem dúvida, muito 

emergente, e por isso 

também gostamos de 

participar de iniciativas que 

reúnam comunidades locais 

e globais em torno dessas 

soluções e oportunidades. Há 

investidores e empresários de 

países desenvolvidos que se 

mostrariam interessados em 

analisar as oportunidades desse 

setor. Mas eles não sabem que 

essas oportunidades existem. 

Por isso, temos sido muito ativos 

na criação dessa rede no Brasil.
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m resposta à dinâmica 

de crescimento do 

setor de fintech e ao 

aumento do uso de 

serviços financeiros digitais, 

em parte associados às 

mudanças no comportamento 

dos consumidores devido à 

pandemia e às transferências de 

renda realizadas por parte dos 

governos da América Latina e 

do Caribe34 para as populações 

mais vulneráveis, várias 

autoridades financeiras da região 

fizeram significativas reformas 

regulatórias e de políticas. Essas 

ações vão desde perspectivas 

que abrangem a estabilidade 

financeira idiossincrática e 

sistêmica até modificações nas 

regulamentações relacionadas 

ao risco de crédito e políticas e 

regulamentações públicas que 

facilitam o acesso aos serviços 

financeiros por meio digital 

e não presencial. Nos últimos 

anos, algumas autoridades da 

região promoveram mudanças 

regulatórias que viabilizaram 

segmentos ou verticais de 

serviços financeiros digitais. Da 

mesma maneira, a região adotou 

inovações regulatórias, como 

hubs de inovação e sandboxes 

regulatórios que permitem que 

instituições financeiras existentes 

e novas, como as plataformas de 

fintech divulguem suas inovações 

e até as testem em ambientes 

controlados. 

Este capítulo e o Mapa de 

Regulamentação das Fintechs da 

América Latina e do Caribe que o 

acompanha, o “FintechRegMap”, 

destinam-se a mostrar o estado 

atual da regulamentação dos 

serviços financeiros digitais na 

América Latina e no Caribe e a 

percepção do ecossistema fintech 

sobre o ambiente regulatório. 

A primeira parte descreve a 

situação atual da regulamentação 

de crowdfunding na região, 

os pagamentos de baixo 

valor, as finanças abertas e 

os criptoativos (excluindo as 

moedas digitais emitidas por 

bancos centrais). O capítulo 

analisa ainda as inovações 

regulatórias que estão sendo 

implantadas pelas autoridades 

financeiras da região: sandboxes 

regulatórios e hubs de inovação. 

Esta primeira abordagem 

resume as principais mudanças 

desde o relatório anterior 

sobre fintechs na América 

Latina e no Caribe em 2018. 

O BID publicará em breve um 

documento mais detalhado 

sobre a regulamentação das 

fintechs. Por fim, o mapa 

interativo que acompanha 

as duas publicações será um 

bem público destinado ao 

ecossistema, às plataformas, 

aos supervisores e às agências 

reguladoras do sistema 

financeiro, entre outras partes 

interessadas.

E

34 O aumento das transferências governamentais teve como efeito a abertura de contas em instituições financeiras e o aumento das 
transações digitais.

https://www.iadb.org/en/sector/initiatives/digital-finance-innovation/fintechregmap
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O FintechRegMap é um 

mapa interativo que mostra o 

estado das regulamentações 

relevantes para as fintechs 

da região e que pretende 

ser usado como mecanismo 

de consulta para agências 

reguladoras, supervisores, 

acadêmicos e players do 

setor. Por meio do mapa, é 

possível acessar leis, regras 

e regulamentações, emitidos 

e em processo de emissão, 

que abordam explicitamente 

cinco subsetores (criptoativos, 

crowdfunding, finanças abertas, 

trading e roboadvisors, e sistemas 

de pagamentos rápidos de 

varejo), além de duas inovações 

regulatórias (o hub de inovação 

e o sandbox regulatório) dos 26 

países membros mutuários do 

Grupo BID.35 

As informações apresentadas 

no FintechRegMap são produto 

da análise de informações 

públicas de fontes oficiais 

nacionais. O mapa será atualizado 

periodicamente para refletir as 

mudanças na estrutura regulatória 

de cada jurisdição.

Esse esforço é financiado por um 

Bem Público Regional do BID, 

que criou um grupo público-

privado batizado de FintechLAC. 

Seu comitê executivo confiou ao 

Banco seu desenvolvimento como 

primeiro esforço para entender o 

que está acontecendo na região 

em termos de regulamentação de 

serviços financeiros digitais.

O mapa pode ser consultado 

em https://www.iadb.org/

es/sectores/iniciativas/

digital-finance-innovation/

fintechregmap, (em inglês 

ou espanhol) ou por meio do 

aplicativo de celular Power BI. 

Depois de selecionar a vertical 

ou inovação de seu interesse, 

o mapa mostrará o status das 

regulamentações em cada 

país membro. Além disso, 

você encontrará uma tabela 

com os países, suas diferentes 

regulamentações e seus 

respectivos links.

Quadro 8.1: FintechRegMap, o mapa de regulamentação das fintechs da América 

Latina e do Caribe
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35 Consulte: https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros-prestatarios.

https://www.iadb.org/es/sectores/iniciativas/digital-finance-innovation/fintechregmap
https://www.iadb.org/es/sectores/iniciativas/digital-finance-innovation/fintechregmap
https://www.iadb.org/es/sectores/iniciativas/digital-finance-innovation/fintechregmap
https://www.iadb.org/es/sectores/iniciativas/digital-finance-innovation/fintechregmap
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A segunda parte do capítulo 

apresenta a evolução da 

percepção do ecossistema de 

fintechs latino-americano em 

relação ao ambiente regulatório 

e à eficácia dos esquemas de 

sandboxes regulatórios e de hubs 

de inovação financeira, além 

da qualidade do diálogo entre 

fintechs e agências reguladoras 

do setor financeiro e o papel e as 

perspectivas das associações de 

fintechs da região.

O ambiente regulatório para 
verticais selecionadas 

Abaixo foram definidas, de maneira 

geral, as principais verticais de 

fintech,36 e foram analisados os 

avanços regulatórios na região, com 

alguns exemplos representativos. 

Crowdfunding 

Sob uma visão ampla, o 

crowdfunding é definido por 

Herrera (2016) como:

 

“...plataformas ou originadores 

que utilizam meios eletrônicos 

para adequar a oferta de 

investidores ou de doadores 

à demanda de fundos, 

representados por promotores 

(pessoas físicas ou jurídicas) 

que possuem projetos 

específicos para financiar.” 

(Herrera, 2016)

Este subsetor do setor de 

fintech facilita o financiamento 

colaborativo de projetos por meio 

de transferências de capital de 

investidores para promotores, 

que posteriormente reembolsam 

o capital acrescido de juros ou 

dividendos. Em projetos em que o 

retorno financeiro não é a principal 

motivação, os investidores podem 

receber bens ou serviços em troca 

ou simplesmente ser informados 

sobre o impacto da sua doação.

De acordo com o relatório Global 

Alternative Finance Market 

Benchmarking, publicado pela 

Universidade de Cambridge, 14 

modelos de crowdfunding são 

divididos principalmente entre dívida 

(nove) e participação ou equity (três). 

A regulamentação desse setor na 

região se concentrou principalmente 

nesses dois modelos de crowdfunding 

de investimento. As categorias de 

crowdfunding patrimonial (equity), 

empréstimos de balanço patrimonial 

e crowdfunding de empréstimo são 

regulamentadas individualmente ou em 

conjunto. No Brasil, por exemplo, foram 

emitidos atos administrativos para cada 

uma dessas três categorias, enquanto 

no México existe apenas uma 

regulamentação para crowdfunding de 

empréstimos e patrimônio.

As regulamentações do segmento 

de crowdfunding na região têm 

uma variedade de características 

que destacam as diferenças nas 

abordagens regulatórias e de 

supervisão. Três das principais 

exigências regulatórias referem-se 

a: capital mínimo, valores máximos 

de subscrição ou oferta por projeto 

e valores máximos de investimento 

para um investidor não qualificado ou 

grupo de investidores. A seguir, uma 

comparação desses três fatores para 

dar ao leitor uma ideia das diferenças 

entre os países e até mesmo entre 

agências reguladoras, como é o caso 

do Brasil.

36 As definições não são exaustivas. Pelo contrário, pretendem indicar do que tratam os temas em todos os casos.
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O padrão de crowdfunding de 

dívida proposto pelo Banco do 

Brasil, por exemplo, exige um 

milhão de reais (US$ 179.000)37 

como requisito mínimo de capital 

para uma plataforma operar nessa 

vertical. Alternativamente, a norma 

de crowdfunding patrimonial 

(equity crowdfunding) emitida pela 

Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) do Brasil estabelece 

capital mínimo de cem mil reais 

(US$17.900) que exigências 

adicionais podem aumentar. 

Esse caso reflete as diferenças 

de condições até dentro do 

mesmo país. Outro exemplo é a 

regulamentação mexicana. A Lei 

Fintech estabelece a exigência 

de capital mínimo de 700.000 

unidades fiscais (US$ 243.000), 

que é uma das mais altas da 

região depois do Chile 

(US$ 182.000). Não é exigido 

capital mínimo na Colômbia, 

embora existam exigências 

elevadas relacionadas à gestão de 

recursos, aos riscos operacionais 

e à infraestrutura, entre outros 

aspectos.

Quanto aos valores máximos 

de subscrição por projeto, a 

oferta tende a ser delimitada por 

um limite fixo em praticamente 

todas as regulamentações da 

região, com valor máximo de 

aproximadamente US$ 200.000 

na Argentina e US$ 900.000 

no Brasil para crowdfunding 

patrimonial. Na regulamentação 

peruana, os limites de subscrição 

variam tanto de acordo com o 

valor do projeto (de US$ 55.300 a 

US$ 553.000) quanto com o valor 

recebido pelo destinatário (de 

US$ 110.700 a US$ 830.300).

Por fim, em relação aos valores 

máximos para investidores não 

qualificados, há limites fixos 

de US$ 200 na Argentina e de 

US$ 2.700 para crowdfunding 

de dívida no Brasil, entre outros. 

Da mesma maneira, existem 

limites como 20% da renda anual 

máxima ou do patrimônio líquido, 

como no caso da Colômbia e do 

Peru. Outras jurisdições, como o 

México, exigem limites por tipo 

de operação (patrimônio e dívida 

de empréstimos pessoais ou 

comerciais), que correspondem 

a 20% para pessoas jurídicas ou 

entre 7,5% e 15% para pessoas 

físicas.

Esses contrastes nas 

características essenciais das 

normas destacam as diferenças 

entre as abordagens regulatórias e 

de supervisão na região. Por outro 

lado, é essencial observar que as 

normas se estendem aos requisitos 

de divulgação dos investidores, 

aos valores mínimos de liquidez e 

aos seguros administrativos e civis 

contra riscos, entre outros.

37 Os dados referentes a taxas de câmbio ou unidades tributárias são do final de 2021 e foram usados como referência para converter 
valores para dólares norte-americanos na subseção de crowdfunding.
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Sistemas de pagamento de baixo 
valor: CoDi e PIX 

Um sistema de pagamento 

é uma “rede de entidades 

interconectadas que facilita a 

troca dos dados necessários 

para iniciar, autorizar, compensar 

e liquidar créditos ou créditos 

em dinheiro” (Scott, 2015), 

que podem ser de valor alto e 

baixo. O sistema de valor baixo 

compreende as transações 

realizadas diariamente por 

pessoas físicas e jurídicas. Nos 

últimos anos, esses sistemas 

sofreram mudanças significativas 

graças a inovações tecnológicas 

e medidas associadas à 

pandemia, que tiveram efeitos 

substanciais no comportamento 

dos consumidores financeiros 

e nos meios de pagamento 

que utilizam. Há evidências da 

diminuição nos pagamentos 

em dinheiro e aumento no uso 

de sistemas de pagamento 

baseados em novas tecnologias 

(BPI, 2021). O sistema de 

pagamento dos EUA, por 

exemplo, registrou aumento 

dos métodos de pagamento 

inovadores, como carteiras 

digitais e pagamentos P2P 

(peer-to-peer ou pessoa a 

pessoa) (Federal Reserve 

Board, 2021). Diante desse 

quadro e buscando melhorar 

a eficiência e a usabilidade 

dos sistemas de pagamento 

de baixo valor, México e Brasil 

implantaram sistemas inovadores 

que permitem que essas 

transferências sejam feitas em 

tempo real e estejam disponíveis 

24 horas por dia: o CoDi e o PIX, 

respectivamente (Alfonso et al., 

2020). 

O CoDi é uma plataforma digital 

de pagamentos e cobranças 

desenvolvida pelo Banco Central 

do México (Banco de México). 

Essa plataforma utiliza códigos 

QR e tecnologia de comunicação 

de campo próximo (Near Field 

Communication, NFC, da sigla 

em inglês) e permite a liquidação 

de pagamentos em tempo real. 

O Projeto de Lei 14/201738 e suas 

emendas estabelecem as regras do 

sistema de pagamentos eletrônicos 

interbancários (SPEI). O CoDi 

permite que apenas instituições 

financeiras participantes licenciadas 

acessem o sistema, e terceiros 

podem desenvolver aplicativos para 

gerar solicitações de pagamento. 

Entre outras coisas, o projeto cria um 

espaço participativo denominado 

fórum de participantes, que “discutirá 

propostas de melhoria e inovação, 

além da troca de experiências sobre 

o funcionamento do SPEI, para 

promover o bom funcionamento 

e a melhoria contínua do SPEI e 

fortalecer sua coordenação”.39 Essa 

plataforma entrou em operação 

em setembro de 2019. No início 

de janeiro de 2022, o CoDi tinha 

mais de 12 milhões de contas 

validadas e informou 774.000 contas 

que efetuaram pelo menos um 

pagamento.

38 Consulte: https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-14-2017/sistema-pagos-
spei-disposicio.html.
39 Consulte: https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-14-2017/%7BA06FBFEE-
06BB-F249-32FC-25B334B2A744%7D.pdf.
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O PIX é o ecossistema de 

pagamentos do Brasil, que 

começou a vigorar em novembro de 

2020 e foi criado e regulamentado 

pelo Banco Central do Brasil. Está 

regulamentado pelas resoluções 

BCB 1, de 2020, que estabeleceu o 

PIX e controla seu funcionamento; 

BC 19; BC 20; e BCB 4781.40 Além 

disso, uma série de manuais e 

instruções regulatórias e circulares 

abordam as disposições de seu 

funcionamento, incluindo requisitos 

de experiência do usuário, aspectos 

de comunicação de interface e 

sanções, entre outros. O artigo 3º 

da Resolução BCB 1 estabelece 

que “a participação no PIX é 

obrigatória para as instituições 

financeiras e de pagamentos 

autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil e que 

possuam mais de meio milhão 

de contas ativas de clientes...”. 

Outras instituições financeiras 

e de pagamento e a Secretaria 

do Tesouro Nacional podem 

participar de forma facultativa. 

O PIX tem uma governança que 

busca promover a participação 

de diferentes instituições – tanto 

financeiras quanto tecnológicas – e 

segmentos. Em dezembro de 2021, 

o PIX registrou mais de 251 milhões 

de contas cadastradas e 1,22 bilhão 

de transações mensais, das quais a 

grande maioria (75%) correspondeu 

a pagamentos entre pessoas 

físicas, conforme apresentado 

acima. Observe que quase 10% das 

empresas que prestam serviços em 

PIX são plataformas de fintech.

40 Consulte: https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/pix_en?modalAberto=pix_regulations.
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Sistema financeiro aberto 

O sistema financeiro aberto (Open 

Finance) é a extensão de um amplo 

conjunto de serviços e produtos 

financeiros de sistema bancário 

aberto (open banking) definido como 

a prática de dar a terceiros acesso 

aos dados bancários e financeiros de 

indivíduos e empresas para facilitar o 

desenvolvimento de novos produtos e 

serviços financeiros para seu benefício 

(Serviço de Pesquisa do Congresso 

dos EUA, 2021). Do ponto de vista 

tecnológico, esse ecossistema de 

compartilhamento de informações 

ocorre por meio da implantação de 

padrões, com tecnologias como 

interfaces de programação de 

aplicativos (APIs), que permitem a 

troca automática de informações. O 

Reino Unido e a Diretiva Europeia de 

Serviços de Pagamento (PSD2, da 

sigla em inglês) foram pioneiros nos 

avanços regulatórios relacionados 

à promoção do sistema bancário 

aberto, voltado principalmente para o 

segmento de pagamentos.41

O sistema financeiro aberto tem o 

potencial de promover concorrência, 

inovações e inclusão financeira.

Atualmente, o México e o 

Brasil são os únicos países que 

estabeleceram formalmente a 

base para uma estrutura regulada 

de finanças abertas. Ambas 

as jurisdições avançaram com 

modelos obrigatórios baseados no 

consentimento dos clientes. Além 

disso, o sistema financeiro aberto 

está sob escrutínio de outros 

governos da região. Eles foram 

incluídos em inovações regulatórias, 

como sandboxes regulatórios e, 

atualmente, Chile e Colômbia têm 

um projeto de lei e um projeto de 

decreto, respectivamente, que 

abordam explicitamente essa 

vertical.

No caso do México, o artigo 76 

da Lei Fintech42 estabelece que 

entidades financeiras e instituições 

de tecnologia financeira, entre 

outros players, devem “estabelecer 

interfaces padronizadas de 

programação de aplicativos 

de computador que permitam 

conectividade e acesso a outras 

interfaces desenvolvidas ou 

gerenciadas pelos mesmos sujeitos 

referidos neste artigo e terceiros 

especializados em tecnologia 

da informação”. O escopo das 

informações compartilhadas 

é dividido em três categorias: 

dados financeiros abertos, dados 

agregados e dados transacionais. 

Institucionalmente, a Comissão 

Nacional Bancária e de Valores 

Mobiliários (CNBV) e o Banco 

de México são os responsáveis, 

entre outras coisas, por autorizar 

o acesso às interfaces de 

programação, definir os requisitos 

associados ao compartilhamento 

de informações e dados e 

supervisionar o cumprimento das 

disposições. Em março de 2020, 

o Banco de México43 e a CNBV44 

emitiram regulamentos secundários 

que desenvolveram o artigo 76. 

A Circular 2/2020, por exemplo, 

estabelece os requisitos mínimos de 

interoperabilidade e mecanismos 

de autenticação para APIs de 

empresas de informação de crédito 

e câmaras de compensação. Além 

disso, o órgão regulador emitiu 

disposições sobre a segurança 

e a arquitetura dos dados e as 

informações dos caixas eletrônicos 

que podem ser compartilhadas.

41 Consulte: https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs21-7.pdf.
42 Consulte: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_200521.pdf. 
43 Consulte: https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-2-2020/%7B4FDD6B5E-
8DFA-F095-6325-68C388AAEAA0%7D.pdf.
44 Consulte: https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20a%20las%20
interfaces%20de%20programaci%C3%B3n%20de%20aplicaciones%20inform%C3%A1ticas%20estandarizadas%20a%20que%20hace%20
referencia%20la%20Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf. 

https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-2-2020/%7B4FDD6B5E-8DFA-F095-6325-68C388AAEAA0%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-2-2020/%7B4FDD6B5E-8DFA-F095-6325-68C388AAEAA0%7D.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20a%20las%20interfaces%20de%20programaci%C3%B3n%20de%20aplicaciones%20inform%C3%A1ticas%20estandarizadas%20a%20que%20hace%20referencia%20la%20Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20a%20las%20interfaces%20de%20programaci%C3%B3n%20de%20aplicaciones%20inform%C3%A1ticas%20estandarizadas%20a%20que%20hace%20referencia%20la%20Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20a%20las%20interfaces%20de%20programaci%C3%B3n%20de%20aplicaciones%20inform%C3%A1ticas%20estandarizadas%20a%20que%20hace%20referencia%20la%20Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf
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Com o intuito de promover a 

inovação, a concorrência e a 

eficiência dos sistemas financeiros 

e de pagamentos nacionais e 

incentivar novos relacionamentos 

entre os participantes do mercado, 

o Brasil desenvolveu um modelo 

de banco aberto em etapas. 

O Banco Central do Brasil tem 

responsabilidades regulatórias e 

fiscalizadoras sobre esse setor, 

incluindo aspectos de governança 

para a implantação do modelo. 

Do ponto de vista tecnológico, 

o órgão regulador permitirá que 

as instituições participantes, 

por meio de um esquema de 

governança, definam os padrões 

e procedimentos relacionados às 

interfaces. A Circular 4.015, emitida 

em maio de 2020, estabelece o 

escopo dos dados e serviços de 

banco aberto em três categorias: 

dados sobre produtos e serviços 

oferecidos; informações sobre 

dados pessoais e de transações 

dos clientes; e serviços de 

pagamento. Da mesma maneira, o 

banco incluiu soluções de banco 

aberto como prioridade estratégica 

no ciclo 1 de seu sandbox 

regulatório.

 

Criptoativos

A regulamentação de criptoativos 

é uma área nova que está em 

constante evolução. Diferentes 

autoridades regulatórias de todo o 

mundo estão avaliando esses ativos e 

suas plataformas de negociação para 

determinar se fazem parte de sua 

jurisdição ou se há necessidade clara 

de criar novos marcos regulatórios.

Na América Latina, o México foi 

a primeira jurisdição a emitir uma 

regulamentação nesse sentido 

com sua Lei Fintech. No entanto, 

a norma se refere exclusivamente 

às plataformas de negociação 

de criptoativos, seus requisitos 

de licenciamento e operação e a 

atribuição de poderes ao Banco 

de México e à Comissão Nacional 

Bancária e de Valores Mobiliários.

Outros países da região também 

definiram marcos regulatórios 

específicos para essa vertical. El 

Salvador editou o Decreto-Lei 057 

de 2021, conhecido como Lei Bitcoin, 

que estabelece o “bitcoin como 

moeda legal, irrestrita e com poder 

de liberação ilimitado em qualquer 

transação e sob qualquer título que 

pessoas físicas ou jurídicas, públicas 

ou privadas, necessitem executar”. 

A Venezuela avançou recentemente 

com o Decreto Constituinte N° 

41.575 (entre outros), que busca 

definir o marco regulatório aplicável 

ao Sistema Integral de Criptoativos. 

Considerando os riscos potenciais 

e a necessidade de criar segurança 

jurídica, algumas jurisdições da 

região estão discutindo propostas 

de lei ou regulamentação, como é o 

caso do Chile. Embora não tenham 

estruturas específicas e abrangentes 

relacionadas a criptoativos, outras 

jurisdições, como a Colômbia e 

o Brasil, progrediram. No caso da 

Colômbia, a Superintendência 

Financeira da Colômbia (SFC) iniciou 

um espaço de testes regulatórios 

para criptoativos. Por outro lado, 

o Brasil tem um arcabouço que 

tem favorecido o desenvolvimento 

de inovações. Além disso, o país 

tem editado alguns dispositivos 

e comunicados relacionados 

principalmente a tributos e lavagem 

de dinheiro, incluindo a Instrução 

Normativa RFB n° 1888, embora 

não disponha de regulamentação 

específica.
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Inovações regulatórias

Uma das áreas que mais avançou 

desde o relatório anterior foi a 

criação de inovações regulatórias 

que possibilitem a promoção e 

o desenvolvimento da indústria 

de fintech. Os avanços mais 

relevantes foram divididos em duas 

políticas: os hubs de inovação e 

os sandboxes regulatórios. Abaixo 

mostramos o estado atual desses 

avanços e compartilhamos mapas 

que permitem observar a evolução 

da região em 2021.

 

Hubs de inovação

Esses hubs são uma inovação 

regulatória implantada como 

uma unidade dentro da agência 

reguladora ou do órgão supervisor 

do setor financeiro para permitir 

o diálogo aberto e informal entre 

inovadores do setor (entidades de 

dentro ou de fora do perímetro 

regulatório) sobre um produto ou 

uma empresa com as autoridades 

financeiras. Geralmente, a operação 

de um hub de inovação é digital. 

O benefício dos hubs de inovação 

envolve dois aspectos. Por um 

lado, o empreendedor responsável 

pela inovação se familiariza com 

os requisitos legais e regulatórios 

e analisa como sua inovação se 

alinha aos objetivos regulatórios 

ou de políticas públicas durante 

o diálogo. Por outro lado, as 

autoridades analisam em primeira 

mão os modelos de negócios e as 

tecnologias facilitadoras e avaliam 

sua aderência e conformidade ao 

marco regulatório em questão. Um 

processo iterativo pode resultar 

em decisões como a criação 

de regulamentos, a revisão de 

modelos de negócios ou o apoio 

ao empreendedor no cumprimento 

dos requisitos regulatórios. Os hubs 

não concedem licenças nem são 

um mecanismo formal, e também 

não permitem que uma inovação 

seja vetada.
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Existem oito hubs de inovação 

formalmente criados na América 

Latina e no Caribe, cujas definições 

de funções são mais ou menos 

coerentes com as mencionadas 

acima. Nas Bahamas, por exemplo, 

a Comissão de Valores Mobiliários 

das Bahamas criou o SCB FitLink, 

um hub destinado a servir como 

ponto de contato com a indústria 

de fintech, incluindo verticais 

(ativos virtuais, crowdfunding) e 

tecnologias (Distributed Ledger 

Technologies ou DLT).45 O 

mecanismo de contato inicial 

é digital, e as reuniões podem 

ser solicitadas por meio do 

preenchimento de um formulário. 

A Superintendência Financeira 

da Colômbia criou o elHub, um 

mecanismo de comunicação entre 

todos os agentes do setor e a 

própria superintendência. O elHub 

faz parte do InnovaSFC,46 que 

também incorpora um sandbox 

regulatório. Para apresentar um 

projeto, basta preencher um 

formulário eletrônico, que viabilizará 

o contato com a superintendência e 

possibilitará a geração de consultas 

e diálogos. Outras jurisdições 

que têm hubs de inovação são 

o Brasil (com uma mistura de 

sandboxes setoriais chamado 

LIFT)47 e a Guatemala (apenas da 

Superintendência de Bancos e 

nenhuma outra autoridade).48 

Mais recentemente, com o apoio 

do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e sua iniciativa 

FintechLAC, El Salvador incorporou 

o Escritório de Inovação Financeira, 

um hub de inovação que conta 

com a participação e a colaboração 

do Banco Central da Reserva e 

da Superintendência do Sistema 

Financeiro.49 Na mesma linha, a 

República Dominicana incorporou 

o Centro de Inovação Financeira, 

também com apoio do BID, em 

um esforço histórico entre o Banco 

Central e as Superintendências 

de bancos, valores mobiliários, 

previdência e seguros.50 Iniciativas 

semelhantes também ocorreram 

com a criação de hubs na 

Argentina51 e na Costa Rica,52 Já 

Honduras está prestes a lançar um 

hub com o apoio da FintechLAC.

Vale ressaltar que a criação 

de um hub de inovação é útil 

para ecossistemas de inovação 

financeira em estágios iniciais 

de desenvolvimento ou com um 

pequeno número de participantes. 

Esses hubs também são uma 

opção viável quando não há 

regulamentação específica para 

verticais de fintech ou open 

finance, além de serem uma opção 

econômica, pois, embora exijam 

funcionários em tempo integral 

para funcionar, eles podem ser 

configurados com a infraestrutura 

tecnológica existente da maioria 

das autoridades financeiras.

45 Consulte: https://www.scb.gov.bs/scb-fitlink/.
46 Consulte: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10097165.
47 Consulte: https://liftchallenge.bcb.gov.br/site/liftchallenge.
48 Consulte: https://www.sib.gob.gt/SIBInnovationHUB/web/sib/inicio.
49 Consulte: https://www.oif.gob.sv/.
50 Consulte: https://www.hubifrd.gob.do/.
51 Consulte: https://www.argentina.gob.ar/cnv/hub-de-innovacion.
52 Consulte: https://www.cif.cr/.
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Sandbox regulatório 

O sandbox regulatório é definido 

por Herrera e Vadillo (2018) como:

“...um espaço de 

experimentação que permite 

que empresas inovadoras 

operem temporariamente, 

de acordo com certas regras 

que limitam aspectos como 

o número de usuários ou o 

período de tempo em que o 

produto pode ser oferecido. 

Dessa forma, as empresas 

podem testar produtos, serviços 

e soluções originais sob o olhar 

atento do supervisor.” 

(Herrera and Vadillo, 2018)

As políticas públicas que 

viabilizaram sandboxes 

regulatórios surgiram na região 

desde a promulgação da Lei 

de Regulação de Instituições 

de Tecnologia Financeira pelo 

Governo do México (2018), que 

incentiva a inovação em um 

ambiente seguro por meio da 

autorização de modelos.53

De acordo com esse documento, 

as chamadas instituições 

financeiras de tecnologia, 

constituídas sob a forma 

de sociedades anônimas e 

autorizadas pela Comissão 

Nacional Bancária e de Valores 

Mobiliários (CNBV) e demais 

entidades financeiras, podem 

testar suas inovações sob 

certas regras e condições. 

O Título IV dessa lei confere 

poderes à CNBV para conceder 

autorizações temporárias 

caso o regulamento impeça 

novos modelos de tecnologia 

financeira em uma única 

plataforma. Até agora, a CNBV 

vem incentivando a participação 

de inovadores mexicanos por 

meio de concursos como o 

“Desafio do Sandbox”,54 (Sandbox 

Challenge), que atraiu o interesse 

de 166 projetos. Os seis projetos 

aprovados como resultado desse 

desafio foram distribuídos em 

temas como trusts (sociedades 

fiduciárias), criptoativos e 

mercado de capitais. Espera-se 

um novo desafio55 para 2022.

53 Consulte: https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20relativas%20a%20las%20
sociedades%20autorizadas%20para%20operar%20modelos%20novedosos%20a%20que%20hace%20referencia%20la%20Ley%20
para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnología%20Financiera.pdf.
54 Consulte: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sandbox-visibiliza-la-innovacion-en-el-sector-financiero-20200916-0042.
html.
55 Consulte: https://www.efe.com/efe/america/comunicados/segunda-edicion-de-sandbox-en-mexico-impulsara-la-inclusion-y-
digitalizacion-financiera/20004010-MULTIMEDIAE_4671947.

 

https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20relativas%20a%20las%20sociedades%20autorizadas%20para%20operar%20modelos%20novedosos%20a%20que%20hace%20referencia%20la%20Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnología%20Financiera.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20relativas%20a%20las%20sociedades%20autorizadas%20para%20operar%20modelos%20novedosos%20a%20que%20hace%20referencia%20la%20Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnología%20Financiera.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20relativas%20a%20las%20sociedades%20autorizadas%20para%20operar%20modelos%20novedosos%20a%20que%20hace%20referencia%20la%20Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnología%20Financiera.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sandbox-visibiliza-la-innovacion-en-el-sector-financiero-20200916-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sandbox-visibiliza-la-innovacion-en-el-sector-financiero-20200916-0042.html
https://www.efe.com/efe/america/comunicados/segunda-edicion-de-sandbox-en-mexico-impulsara-la-inclus
https://www.efe.com/efe/america/comunicados/segunda-edicion-de-sandbox-en-mexico-impulsara-la-inclus
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O Brasil, por sua vez, viabilizou a 

criação, por meio de regulamentação, 

de três sandboxes setoriais 

diferentes em 2020 relacionados 

a crédito e dívida e regulados pelo 

Banco Central:56 o de mercados 

de valores mobiliários, sob a 

responsabilidade da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), cuja 

regulamentação foi apoiada pelo 

BID)57 e o de seguros e previdência, 

regulado pela Superintendência 

de Seguros Privados e pela 

Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC), 

que atuam como órgãos reguladores 

de seguradoras e de fundos 

de pensão abertos e fechados, 

respectivamente.58 Vale ressaltar que 

as autoridades brasileiras construíram 

um sistema de cooperação para seus 

respectivos sandboxes e aceitam 

entidades supervisionadas e não 

supervisionadas. O caso brasileiro 

teve um desenvolvimento bastante 

orgânico e direto, com os inovadores 

participando diretamente do sandbox 

sem precisar de incentivos adicionais. 

O primeiro grupo do CVM Sandbox, 

por exemplo, teve 99 inscritos. No 

início de 2022, os programas-piloto 

já estavam em vários estágios de 

progresso e incluíam tópicos como 

estruturação de títulos, crowdfunding 

e tokenização.

Por fim, a Colômbia adotou uma 

abordagem de duas ondas ou fases 

para os sandboxes. Inicialmente, 

a Superintendência Financeira da 

Colômbia criou um “Sandbox de 

Supervisão” ao qual só tinham acesso 

as entidades sujeitas à sua inspeção 

e fiscalização. A Colômbia realiza 

testes desde 2019 sobre temas tão 

diversos quanto onboarding digital, 

pagamentos digitais e seguros por 

meio desse mecanismo. Foram 

desenvolvidos um total de 18 pilotos, 

dos quais oito seriam testados no 

início de 2022. Posteriormente, por 

meio da edição do Decreto 1234 de 

2020, emitido pelo Governo Nacional, 

foram habilitados os Sandboxes 

Regulatórios, nos quais há espaço 

para entidades que não estão sujeitas 

à inspeção e à supervisão da SFC. 

O sandbox regulatório colombiano 

já possui nove pilotos por meio dos 

quais foram estabelecidos consórcios 

entre entidades supervisionadas 

e plataformas de criptoativos para 

oferecer serviços de cash-in e 

cash-out.

Há também outras jurisdições com 

sandboxes regulatórios, como 

Barbados,59 Jamaica,60 Trinidad e 

Tobago,61 além de outras que estão 

desenvolvendo e implantando esse 

tipo de iniciativa, como o Peru62 e o 

Uruguai. 

Em resumo, os avanços da 

região tiveram uma visão local, 

com diferentes modalidades 

de implantação e variados 

cronogramas e procedimentos. 

Ainda há desafios para a 

implantação, a geração de 

projetos, a seleção e aprovação 

e os cronogramas de testes, 

para citar os mais comuns. Os 

ecossistemas mais ativos e com 

maior número de empreendedores 

devem ter sandboxes regulatórios. 

Sem dúvida alguma, alguns dos 

requisitos necessários para a 

implantação desses sandboxes 

são a capacidade institucional 

suficiente – pessoal treinado e 

com experiência em tecnologias 

–, a criação de unidades 

administrativas dedicadas e a 

possibilidade de cobrir os custos 

de implementação e adoção dessa 

tecnologia, entre outros.

56 Consulte: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=50.
57 Consulte: http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst626.html.
58 Consulte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-381-de-4-de-marco-de-2020-246507718.
59 Consulte: http://www.centralbank.org.bb/payments/regulatory-sandbox.
60 Consulte: https://boj.org.jm/core-functions/financial-system/financial-market-infrastructures/sandbox/.
61 Consulte: https://www.central-bank.org.tt/fintech/regulatory-sandbox.
62 Consulte: https://actualidadgubernamental.pe/norma/resolucion-sbs-02429-2021/3a74c7e4-f14c-4525-b3a0-4d2f3f5e8d77.
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No dia 3 de setembro 

de 2021, com o apoio do 

Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e de sua 

iniciativa FintechLAC, o governo 

chileno propôs um projeto de lei 

para incentivar a concorrência e 

a inclusão financeira no setor de 

serviços financeiros baseados 

em tecnologia.63 Esse projeto 

de lei foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados do Chile e, no 

momento da elaboração deste 

relatório, estava na segunda 

etapa do trâmite constitucional.

Esse projeto de lei traz 

contribuições essenciais para o 

desenvolvimento do ecossistema 

fintech do Chile. Por um lado, 

ele estabelece as bases para o 

desenvolvimento das finanças 

abertas no país, seguindo os 

passos do México e do Brasil, 

as únicas jurisdições da região 

que avançaram em padrões 

obrigatórios sobre o tema. 

Por outro lado, ele amplia o 

conjunto de entidades reguladas 

pela Comissão do Mercado 

Financeiro (CMF) com base 

na proporcionalidade baseada 

no risco, na neutralidade 

tecnológica e na modularidade.

O Título III da proposta de lei 

estabelece os princípios e regras 

para o desenvolvimento de 

um esquema de implantação 

gradual, baseado no 

consentimento dos clientes e 

na utilização de interfaces de 

acesso remoto e automatizado. 

A CMF seria responsável por 

regular os termos e condições 

desse processo. Os princípios 

para a implantação do modelo 

incluem transparência e a 

informação dos clientes, o 

tratamento não discriminatório, 

a segurança e a privacidade de 

dados e a interoperabilidade. O 

projeto define como instituições 

participantes: i) instituições que 

fornecem informações (como 

bancos e emissores de cartões 

de crédito); ii) instituições que 

prestam serviços baseados em 

informações; e iii) instituições 

que fornecem contas e serviços 

de iniciação de pagamentos. 

Os requisitos a serem atendidos 

por essas instituições incluem, 

entre outros, padrões de 

Quadro 8.2: O Chile e o projeto de lei que “promove a concorrência e a inclusão financeira por meio da   

  inovação e da tecnologia na prestação de serviços financeiros” ou “Projeto da Lei Fintech”
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segurança cibernética e 

políticas de controle de risco. 

Cada um desses temas será 

regulamentado por regras gerais 

e poderá ser diferenciado de 

acordo com o nível de risco. 

Quanto ao tipo de informação 

a ser compartilhada, o projeto 

categoriza: 1. informações sobre 

termos e condições gerais de 

produtos e serviços financeiros; 

2. informações de identificação 

e cadastro de clientes e seus 

representantes; 3. informações 

sobre as condições comerciais 

contratadas e o uso ou histórico 

das transações realizadas; 

4. dados ou informações 

necessárias para serviços de 

iniciação de pagamentos, entre 

outros.

O projeto também define e 

regulamenta novos serviços 

prestados por instituições 

financeiras e os coloca no 

perímetro regulatório da 

CMF. Especificamente, ele 

regulamenta a comercialização 

de serviços financeiros baseados 

em tecnologia, agrupados em 

cinco categorias:

63 Projeto de lei para promover a concorrência e a inclusão financeira por meio da inovação e da tecnologia na prestação de serviços 
financeiros. Ofício n° 17.075, Câmara dos Deputados do Chile (2021). Disponível em: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/
tramitacion.aspx?prmID=15054&prmBOLETIN=14570-05.
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Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 8

141

(dependendo da categoria). 

Para prestar serviços, 

as entidades devem ser 

autorizadas pela CMF e cumprir 

os requisitos da lei, além 

daqueles que serão definidos 

por meio de regulamentação 

secundária, incluindo a 

divulgação de relatórios e 

o cumprimento de padrões 

de governança corporativa 

e de aspectos de segurança 

cibernética e de segurança da 

informação, entre outros.

Este projeto de lei é um 

exemplo de compromisso com 

o desenvolvimento do sistema 

financeiro aberto e do setor de 

fintech para promover maior 

concorrência no segmento de 

serviços financeiros, aumentar 

a inclusão financeira e fornecer 

melhores serviços a custos mais 

baixos.

Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 8

1. plataformas de 

crowdfunding; 

2. sistemas alternativos de 

transações e serviços de 

consultoria de crédito e 

investimentos; 

3. custódia de instrumentos 

financeiros;

4. roteamento de ordens; 

5. corretagem de instrumentos 

financeiros. 

O projeto de lei estabelece, 

entre outras coisas, a 

obrigatoriedade do registro 

para a prestação dos serviços 

descritos anteriormente no 

Cadastro de Prestadores de 

Serviços Financeiros, e confere 

poderes à CMF para exigir 

informações de entidades 

cadastradas. Ele também 

permite que certas entidades 

regulamentadas, como bancos, 

forneçam esses serviços 

141
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Percepção do ambiente 

regulatório

Como as fintechs latino-

americanas descrevem a 

regulamentação existente na 

região? 

Os dados agregados da 

pesquisa realizada com 657 

fintechs da região como parte 

da coleta de dados para este 

relatório sugerem que 3,8 de 

cada 10 fintechs da América 

Latina consideram que a 

regulamentação do setor de 

fintech é adequada, como 

pode ser visto na figura 8.1. 

Considerando que mais de 50% 

das fintechs estão concentradas 

no Brasil e no México, é 

importante desagrupar os dados 

para entender como as fintechs 

descrevem seu respectivo 

ambiente regulatório, conforme 

apresentado na tabela 8.1

18%

9%
28%

7%
38%

A regulamentação 

é excessiva

A regulamentação 

é muito frouxa

Não há nenhuma 

regulamentação 

específica, mas 

ela é necessária

Não há nenhuma 

regulamentação 

específica, mas 

ela não é necessária A regulamentação 

é adequada

Fonte: Finnovista (2020).

Figura 8.1: Percepção do ambiente regulatório para fintechs da América Latina



Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 8

143

Ao desagrupar os dados 

relacionados à percepção 

do ambiente regulatório por 

país, surgiram achados muito 

interessantes, pois ficou claro que 

apenas no Brasil mais da metade 

dos empreendedores do setor de 

fintech consideram o ambiente 

regulatório adequado.

No México, predomina o grupo 

que considera a regulamentação 

adequada, com 43% do total. 

No entanto, 32% consideram o 

marco regulatório excessivo, o que 

aponta para a possível existência 

de opiniões conflitantes sobre a 

lei fintech que entrou em vigor 

recentemente naquele país, 

incluindo as iniciativas apoiadas 

por essa lei: o sandbox regulatório, 

promovido pela Comissão 

Nacional do Sistema Previdenciário 

(Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro ou CONSAR), 

e o desafio sandbox, promovido 

pelo governo do Reino Unido por 

meio da Development Alternatives, 

Inc. (DAI), cujo objetivo é incentivar 

a participação de startups nesse 

esquema regulatório.

Outra conclusão importante é 

que em três países (República 

Dominicana, Chile e Peru) 

mais da metade das startups 

fintech declararam não haver 

regulamentação de fintech explícita 

– mas que ela é necessária. No 

entanto, é importante destacar 

alguns avanços nesses países, 

como a recente criação da 

Associação Fintech da República 

Dominicana (ADOFintech), 

um marco que responde às 

necessidades apontadas pelas 

fintechs pesquisadas naquele país. 

Da mesma maneira, o governo 

chileno apresentou um projeto de 

lei para fintechs ao Congresso.64

64 Consulte https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-anuncia-el-ingreso-del-proyecto-de-ley-de-
innovacion.

https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-anuncia-el-ingreso-del-proyecto-de-ley-de-innovacion
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-anuncia-el-ingreso-del-proyecto-de-ley-de-innovacion
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Total regional 17,94% 37,56% 9,48% 7,11% 27,92% 100%

Mercados principais

Argentina 12,90% 38,71% 22,58% 4,84% 20,97% 100%

Brasil 17,53% 62,89% 4,12% 5,15% 10,31% 100%

Chile 9,80% 21,57% 11,76% 5,88% 50,98% 100%

Colômbia 18,29% 32,93% 7,32% 12,20% 29,27% 100%

México 31,61% 42,58% 9,03% 5,81% 10,97% 100%

Mercados emergentes

República 

Dominicana

10,53% 15,79% 21,05% 0% 52,63% 100%

Peru 8% 20% 6% 10% 56% 100%

Costa Rica 0% 14,29% 0% 14,29% 71,43% 100%

Equador 0% 35,71% 7,14% 0% 57,14% 100%

Uruguai 10% 50% 0% 0% 40% 100%

Tabela 8.1: Percepção sobre o ambiente regulatório para fintechs da América Latina e do Caribe 

                   por país

Fonte: Finnovista (2020).
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Segmento A 

regulamentação 

é excessiva

A 

regulamentação 

é adequada

A 

regulamentação 

é frouxa demais

Não há 

regulamentação 

específica e ela não é 

necessária

Não há 

regulamentação 

específica, mas ela é 

necessária

Empréstimos 

comerciais

14,52% 35,48% 11,29% 4,84% 33,87%

Empréstimos 

pessoais

10% 46,67% 5% 8,33% 30%

Crowdfunding 34,62% 38,46% 7,69% 7,69% 11,54%

Bancos digitais 19,15% 38,30% 6,38% 6,38% 29,79%

Gestão financeira 

empresarial

15,07% 28,77% 13% 9,59% 32,88%

Tecnologia 

empresarial 

para instituições 

financeiras

14,04% 47,37% 7,02% 8,77% 22,81%

Seguros 13,16% 44,74% 10,53% 5,26% 26,32%

Pagamentos e 

remessas

20,90% 34,33% 8,96% 5,97% 29,85%

Gestão de 

finanças pessoais

11,11% 66,67% 5,56% 8,33% 8,33%

Pontuação de 

crédito, identidade 

e fraude

12,12% 36,36% 6,06% 6,06% 39,39%

Trading e mercado 

de capitais

9,38% 18,75% 21,88% 6,25% 43,75%

Gestão 

patrimonial

40% 20% 6,67% 6,67% 26,67%

Total regional 17,94% 37,56% 9,48% 7,11% 27,92%

Tabela 8.2: Percepção sobre o ambiente regulatório para fintechs da América Latina, por segmento

Fonte: Finnovista (2020).
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Se os dados publicados em 

2017 forem tomados como 

base para avaliar a evolução da 

percepção do ecossistema de 

fintech em relação ao ambiente 

regulatório, observa-se uma 

tendência ligeiramente positiva, 

pois a proporção de fintechs da 

amostra que acreditava que a 

regulamentação existente era 

adequada passou de 34%, em 

2017, para 37%, em 2020, conforme 

mostra a figura 8.2. Além disso, 

a percepção de que essas 

iniciativas não precisavam ser 

regulamentadas diminuiu a partir 

de 2017, quando 11,4% das startups 

externaram essa opinião. Em 2020, 

esse grupo representou apenas 

7,11% do total. Será interessante 

observar a evolução da percepção 

da regulamentação das fintechs 

nas jurisdições da região à medida 

que as autoridades avançarem 

na definição de sua abordagem 

para regulamentar esse mercado 

e, se for o caso, emitir ou implantar 

estruturas regulatórias específicas. 

Outra constatação relevante: a 

opinião de que não é necessária 

a adoção de regulamentação para 

esse tipo de empreendimento 

caiu em relação a 2018. Dessa 

maneira, pode-se afirmar que, em 

2020, o ecossistema percebeu 

com um pouco mais de clareza 

os riscos enfrentados pelo setor 

e o papel do setor público e, 

especificamente, o papel dos 

órgãos reguladores para criar 

um ambiente propício para o 

desenvolvimento de negócios – 

além da importância de reduzir 

a incerteza regulatória – em 

comparação a três anos atrás.
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Figura 8.2: Evolução da percepção sobre o ambiente regulatório para fintechs da América Latina
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35%
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20202018

Fonte: Finnovista (2020).
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Qual é a percepção sobre o 

diálogo entre o setor de fintech e 

as agências reguladoras segundo 

as fintechs latino-americanas??

Ao consultar as startups 

participantes do estudo sobre 

como elas veem a abertura 

demonstrada pelas agências 

reguladoras para o diálogo – apesar 

de alguns esforços regulatórios 

existentes –, 53% das startups 

da América Latina consideram 

esse diálogo fraco, o que mostra 

uma deterioração em relação a 

2018, quando essa proporção 

atingiu 46%. Por outro lado, 42% 

relatam acreditar que existe sólida 

abertura ao diálogo por parte dos 

órgãos reguladores financeiros 

na região, percentual inferior aos 

49% registrados em 2018. As 

5% restantes acham que não há 

abertura ao diálogo por parte das 

agências reguladoras do setor, uma 

parcela semelhante à de 2018.

Figura 8.3: Percepção sobre a qualidade do diálogo com as agências reguladoras no ecossistema 

fintech latino-americano

53%

42%

5%
Não há nenhuma 

abertura ao diálogo

e das agências 

reguladoras em 

relação ao setor 

de fintech

Há pouca abertura 

ao diálogo por parte 

das agências 

reguladoras em 

relação ao setor 

de fintech

Há uma forte 

abertura ao diálogo 

por parte das 

agências reguladoras

 em relação ao 

setor de fintech

Fonte: Finnovista (2020).
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Observando os dados por país, as 

fintechs do Brasil e da República 

Dominicana estão, em sua maioria, 

satisfeitas com a qualidade do 

diálogo que estabeleceram com 

os órgãos reguladores, como pode 

ser observado na tabela 8.3. Ao 

desagrupar essas informações 

por grupo de países da região, 

é interessante notar que em 

mercados emergentes (República 

Dominicana, Peru, Costa Rica, 

Equador e Uruguai) ainda há 

muito a ser feito para estabelecer 

espaços de diálogo entre as 

fintechs e as agências reguladoras 

do setor financeiro, uma vez que 

o percentual de startups que 

País Há uma forte 

abertura ao diálogo 

por parte das agências 

reguladoras em relação 

ao setor de fintech

Há pouca abertura ao 

diálogo por parte das 

agências reguladoras em 

relação ao setor de fintech

Não há nenhuma 

abertura ao diálogo 

por parte das agências 

reguladoras em relação 

ao setor de fintech

Total regional 41,46% 53,30% 5,25%

Mercados principais

Argentina 22,58% 70,97% 6,45%

Brasil 61,86% 31,96% 6,19%

Chile 13,73% 78,43% 7,84%

Colômbia 51,22% 46,34% 2,44%

México 45,16% 52,26% 2,58%

Mercados emergentes

República 

Dominicana

78,95% 15,79% 5,26%

Peru 26% 70% 4%

Costa Rica 28,57% 57,14% 14,29%

Equador 14,29% 64,29% 21,43%

Uruguai 20% 70% 10%

Tabela 8.3: Percepção sobre a qualidade do diálogo com as agências reguladoras do ecossistema 

fintech na América Latina por país

Fonte: Finnovista (2020).
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consideram não haver abertura ao 

diálogo por parte dos reguladores 

é maior quando comparado ao 

percentual conjunto da região, que 

é de 8%. O percentual de startups 

que deram opinião positiva é menor 

(34%), como pode ser observado na 

figura 8.4..

Iniciativas de sandbox, grupos de 

trabalho e hubs de inovação

É importante ressaltar que 

o dinamismo e a velocidade 

exigidos pelo setor estão longe 

de ser comparáveis à velocidade 

com que governos de todo o 

mundo responderam ao desafio 

de regulamentar as iniciativas do 

setor de fintechs. Essa tendência 

foi acentuada pela crise sanitária 

provocada pela pandemia de 

COVID-19 diante dos escassos 

mecanismos de inclusão 

financeira que são urgentemente 

necessários na região. Segundo 

o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento: 

“...o ritmo e a magnitude das 

mudanças (no setor) são tais 

que os modelos tradicionais de 

supervisão são inadequados, 

sendo necessário articular 

fórmulas mais ágeis, que 

facilitem e promovam as 

atividades das empresas 

inovadoras num ambiente 

controlado e com riscos 

mínimos.” 

(Herrera y Vadillo, 2018)

Entre outras razões que explicam 

essa necessidade (OCDE e KDI, 

2021), cabe destacar que os 

processos burocráticos acarretam 

tempos de resposta mais longos 

do que os exigidos pelo setor 

para seu desenvolvimento 

saudável. Essa característica não 

é, necessariamente, totalmente 

negativa, pois é sabido que “a 

burocracia é um conjunto de 

regras que têm por finalidade 

assegurar a continuidade, a 

coerência e a relevância das 

políticas públicas, além de impedir 

a discricionariedade no exercício 

do poder público” (Zuvanic e 

Iacoviello, 2010). Ou seja, do 

ponto de vista da criação de 

políticas públicas, deve haver 

acordos entre os envolvidos no 

setor, embora estes geralmente 

exijam maior tempo de resposta e 

análise.

Figura 8.4: Percepção sobre a qualidade do diálogo com as agências reguladoras do ecossistema 

fintech na América Latina, por país
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agências reguladoras em 

relação ao setor de fintech

34%

58%

8%

Fonte: Finnovista (2020).
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O maior desafio enfrentado pelos 

mediadores e impulsionadores 

do setor está nesses acordos, 

pois seu objetivo é conscientizar 

tanto as empresas que compõem 

o setor sobre as complexas 

estruturas estatais como os órgãos 

reguladores, sobre a importância 

de sincronizar objetivos e 

tempos de resposta diante das 

necessidades do setor. Dessa 

forma, esses mediadores atuam 

como tradutores e harmonizadores 

de culturas organizacionais 

e estruturas hierárquicas 

completamente diferentes, como 

governos de um lado e fintechs de 

outro.

As iniciativas de sandbox, de 

grupos de trabalho e de hubs de 

inovação financeira existentes 

na região são exemplos do 

nascimento desse tipo de espaço 

de diálogo que permitiram 

promover a colaboração entre 

o setor público e o ecossistema 

fintech – e que se tornaram 

possíveis graças à iniciativa 

das associações de fintech da 

região, dos órgãos reguladores 

e das unidades econômicas que 

compõem o setor.
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Iniciativa Jurisdição Impulsionadores Data Referências

Sandbox 
regulatório

Barbados Central Bank of Barbados (CBB) and Financial 

Services Commission (FSC) 

2018 Link

Brasil Comissão de Valores Mobiliários 2020 Link

Brasil Banco Central do Brasil 2020 Link

Brasil Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 2020 Link

Colômbia Superintendencia Financiera de Colombia 2020 Link

Jamaica Bank of Jamaica 2020 Link

México Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2018 Link

Peru Superintendencia de Banca y Seguros 2021 Link

Trinidad e 

Tobago

Central Bank, Financial Intelligence Unit, y Securities 

Exchange Commission

2021 Link

Hub de 
inovação 
financeira

Argentina Comisión Nacional de Valores 2022 Link

Bahamas Securities Commission of the Bahamas 2019 Link

Brasil Comissão de Valores Mobiliários 2016 Link

Colômbia Superintendencia Financiera de Colombia 2020 Link

Costa Rica CONASSIF, SUGESE, SUGEVAL, SUPEN, SUGEF, 

Banco Central

2022 Link

El Salvador Superintendencia del Sistema Financiero 2021 Link

Guatemala Superintendencia de Bancos 2019 Link

República 

Dominicana

Banco Central, Superintendencia de 

Bancos, Superintendencia del Mercado de 

Valores, Superintendencia de Pensiones, 

Superintendencia de Seguros

2022 Link

Tabela 8.4: Sandboxes regulatórios de fintech e hubs de inovação financeira na América Latina e 

 no Caribe

Fonte: elaboração própria.

http://www.centralbank.org.bb/payments/regulatory-sandbox
https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol029.html
https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/regulatorysandbox?modalAberto=leg_regulatorysand
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-381-de-4-de-marco-de-2020-246507718
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039844
https://boj.org.jm/core-functions/financial-system/financial-market-infrastructures/sandbox/
https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20a%20las%20sociedades%20autorizadas%20para%20operar%20modelos%20novedosos%20a%20que%20hace%20referencia%20la%20Ley%20para%20Regular%20las%20Instituciones%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Financiera.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-para-la-realizacion-temporal-de-activ-resolucion-no-02429-2021-1983647-1/
https://www.central-bank.org.tt/fintech/regulatory-sandbox
https://www.argentina.gob.ar/cnv/hub-de-innovacion
https://www.scb.gov.bs/scb-fitlink/
https://www.liftlab.com.br/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10097165
https://www.cif.cr/
https://www.oif.gob.sv/
https://www.sib.gob.gt/SIBInnovationHUB/web/sib/inicio
https://www.hubifrd.gob.do/
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O que os empreendedores 

de fintechs pensam sobre os 

sandboxes regulatórios da 

América Latina?

Metade dos empresários que 

participaram da pesquisa para 

a elaboração deste relatório 

considera os sandboxes a 

ferramenta mais importante para 

munir o trabalho regulatório de 

informações, pois eles permitem 

a operação temporária, ao vivo 

e experimental de serviços 

financeiros inovadores, como 

pode ser visto na figura 8.5. 

Desagrupando os dados sobre 

a percepção da eficácia dos 

esquemas regulatórios de 

sandbox por país, em Honduras, 

Panamá, Brasil e Colômbia 

pelo menos seis em cada dez 

fintechs consideram os esquemas 

de sandbox as ferramentas 

regulatórias de fintech mais 

importantes e necessárias, como 

Figura 8.5:  A importância e a necessidade percebida dos esquemas de sandboxes regulatórios no 

ecossistema de fintechs latino-americano

pode ser visto no gráfico 8.5. Do 

ponto de vista dos segmentos 

de fintech, os segmentos de 

crédito digital para empresas, 

bancos digitais, pagamentos e 

remessas, pontuação de crédito 

e gestão patrimonial indicaram 

que os esquemas regulatórios 

de sandbox são a ferramenta 

mais importante e demandada 

no ecossistema para regular suas 

operações, como pode ser visto 

na tabela 8.6.

Fonte: Finnovista (2020).

51% 38% 11%
NãoSim Não disponível



Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 8

154

Tabela 8.5: A importância e a necessidade dos esquemas de sandboxes regulatórios no ecossistema de 

                  fintechs latino-americano por país

País Não disponível Não Sim

Argentina 11,59% 46,38% 42,03%

Bolívia 0% 50% 50%

Brasil 12,04% 26,85% 61,11%

Chile 10,53% 42,11% 47,37%

Colômbia 7,87% 30,34% 61,80%

Costa Rica 22,22% 22,22% 55,56%

República Dominicana 10% 50% 40%

Equador 22,22% 27,78% 50%

El Salvador 20% 80% 0%

Guatemala 20% 46,67% 33,33%

Honduras 10% 20% 70%

México 12,07% 46,55% 41,38%

Panamá 0% 16,67% 83,33%

Paraguai 0% 50% 50%

Peru 10,71% 30,36% 58,93%

Uruguai 0% 70% 30%

Venezuela 0% 0% 100%

Nicarágua 0% 0% 0%

Total regional 11,42% 38,05% 50,53%

Fonte: Finnovista (2020).
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Tabela 8.6: A importância e a necessidade dos esquemas de sandboxes regulatórios no ecossistema 

fintechs latino-americano por segmento

Segmento Não disponível Não Sim

Empréstimos comerciais 1,49% 34,33% 64,18%

Empréstimos pessoais 2,99% 43,28% 53,73%

Crowdfunding 0% 48,28% 51,72%

Bancos digitais 1,92% 32,69% 65,38%

Gestão financeira empresarial 10,39% 48,05% 41,56%

Tecnologias empresariais para 

instituições financeiras

4,92% 47,54% 47,54%

Seguros 2,50% 42,50% 55%

Pagamentos e remessas 0% 39,73% 60,27%

Gestão de finanças pessoais 2,27% 45,45% 52,27%

Pontuação de crédito, identidade 

e fraude

0% 38,89% 61,11%

Trading e mercado de capitais 2,94% 44,12% 52,94%

Gestão patrimonial 0% 37,50% 62,50%

Total da região 11,42% 38,05% 50,53%

Fonte: Finnovista (2020).
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Associações de fintechs da 
América Latina: avanços 
entre 2018 e 2021

As associações de fintechs 

existentes na América Latina 

surgiram da necessidade de 

fomentar o diálogo entre as 

fintechs e os órgãos reguladores, 

conforme ilustrado na última 

edição deste relatório. No período 

de elaboração deste relatório, as 

associações continuaram a se 

consolidar como protagonistas no 

desenvolvimento do ecossistema e 

na promoção de quadros políticos 

e reguladores que contemplem as 

realidades e necessidades do setor. 

Nos últimos anos, foram fundadas 

ou consolidadas associações em 

países como Venezuela (Venezuela 

Fintech), El Salvador (ASAFintech), 

Peru (Fintech Peru) e República 

Dominicana (ADOFintech) e a 

Associação Ibero-americana de 

Fintech. Além disso, a Fintech 

México, a FinteChile, a Colômbia 

Fintech, a Fintech América Central 

e Caribe e a Câmara Argentina de 

Fintech mantiveram os esforços 

apresentados no relatório 

anterior. A seguir, apresentamos 

os objetivos, conquistas, lições e 

perspectivas futuras de algumas 

das principais associações de 

fintech da América Latina.
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Associação Brasileira de 

Fintechs

Informações básicas

Site: 

www.abfintechs.com.br

E-mail: 

contato@abfintechs.com.br

Presidente da associação: 

Diego Perez

Fundação: 

Janeiro de 2016

Número de associados: 

507

Principais realizações e lições 

aprendidas

Nos últimos anos, o Brasil 

observou o número de 

plataformas de fintech crescer 

em um ritmo muito acelerado. 

No país, elas já são mais de 1.200 

plataformas mapeadas – e mais 

de 500 delas são associadas 

à ABFintechs. A vertical dos 

métodos de pagamento ainda é a 

líder do mercado, mas está quase 

sendo alcançada pela vertical 

de crédito. O crescimento 

também tem sido observado nas 

seguintes verticais: educação e 

gestão financeira, investimentos, 

funding e cripto.

Estamos muito satisfeitos por 

ter uma das regulamentações 

mais favoráveis para fintechs 

da América Latina. O Brasil 

foi o primeiro país da região 

a regulamentar métodos de 

pagamento, crowdfunding e 

P2P. Também dispomos de 

uma nova regulamentação para 

sandbox, que já está em vigor, 

e a regulamentação para open 

banking está no forno e deve 

ser lançada em breve.

Acreditamos que esses 

movimentos, que tiveram boa 

influência e participação da 

ABFintechs, são fundamentais 

para que o ecossistema 

brasileiro se desenvolva e que, 

dessa maneira, consigamos 

diminuir a concentração 

bancária existente no país, 

dando acesso a produtos 

financeiros inclusivos aos 

desbancarizados e a produtos 

melhores para os bancarizados.

Em 2021, registramos a 

apresentação das primeiras 

soluções experimentais dentro 

do sandbox regulatório das 

agências reguladoras do 

mercado financeiro e do 

mercado de capitais do Brasil. 

No total, foram 18 projetos: 

os testes relacionadas ao 

mercado de seguros ocorreram 

a partir de 2021 e as soluções 

relacionadas ao mercado 

bancário e de capitais, a partir 

de 2022.

Perspectivas para o futuro

Nossa visão para o futuro se 

resume à adoção contínua 

do sistema de pagamentos 

instantâneos (PIX), à 

implantação total do sistema 

financeiro aberto ainda em 

2022, e ao surgimento de 

soluções e plataformas de 

pagamentos transnacionais 

para permitir a operação 

com moedas estrangeiras em 

consonância com o novo marco 

legal cambial do Brasil.

Outro avanço se refere aos 

testes previstos para a primeira 

emissão da versão digital da 

moeda brasileira (CBDC), 

o real. Para essa finalidade, 

o Banco Central do Brasil 

criou, em 2022, um grupo de 

trabalho interno para estudar 

os padrões, a tecnologia e 

os formatos dos primeiros 

experimentos.
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Associação Dominicana de 

Empresas de Fintech

Informações básicas

Site: 

www.adofintech.org

E-mail: 

hola@adofintech.org

Presidente da associação: 

Miguel Ángel Adames Tejada

Fundação: 

Maio de 2018

Número de associados: 

117

• 50 fintechs

• 15 entidades financeiras

• 50 empresas aliadas

• 2 membros honorários

Objetivos

A Adofintech reúne fintechs 

da República Dominicana 

com o objetivo de agrupar 

empresas ou especialistas da 

área para que cresçam com suas 

experiências e conhecimentos, 

além de compartilhar e 

contribuir com diferentes 

perspectivas, buscando 

aprimorar e contribuir com 

novas ideias que reformulem 

a maneira de entender 

e prestação de serviços 

financeiros e alcançar uma maior 

inclusão financeira. A associação 

se baseia nos seguintes pilares:

• desenvolvimento do mercado 

fintech na República 

Dominicana

• apoio ao empreendedorismo 

tecnológico

• promoção da inclusão 

financeira

Principais realizações e lições 

aprendidas

• Nós nos posicionamos 

como um interlocutor 

legítimo dentro do sistema 

financeiro dominicano, 

gerando colaborações 

entre os diferentes players 

e servindo como fonte de 

consulta. Participamos 

ativamente como membro do 

Gabinete de Transformação 

Digital da República 

Dominicana, colaborando no 

desenvolvimento da Agenda 

Digital 2030; fazemos parte 

do Gabinete de Inovação para 

desenvolver a política nacional 

de inovação; colaboramos 

com o desenvolvimento 

da Estratégia Nacional de 

Exportação de Serviços Não 

Tradicionais; somos membros 

fundadores da Rede Nacional 

de Empreendedorismo, entre 

outras ações-chave. 

• Fortalecemos a cooperação 

com o setor financeiro 

tradicional, firmando acordos 
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de colaboração com as 

associações que representam 

o setor, como: a Asociación 

de Bancos Múltiples (ABA), 

a Asociación de Bancos 

de Ahorro y Crédito y 

Corporaciones de Crédito 

(ABANCORD) e a Liga 

Dominicana de Asociaciones 

de Ahorros y Préstamos 

(LIDAAPI). Estabelecemos 

o evento Fintech Market 

RD como um espaço para 

empresas de fintech e 

tecnologia apresentarem 

suas soluções para o setor 

financeiro tradicional, 

contribuindo para sua 

digitalização. 

• Elaboramos e publicamos um 

Código de Boas Práticas e seu 

Adendo da Vertical de Crédito 

Digital, que consolida as 

melhores práticas para nossos 

associados. Realizamos três 

edições do Fórum Dominicana 

Fintech, posicionando-o como 

o mais importante evento de 

fintech do país e um espaço 

de conscientização sobre 

o impacto das fintechs na 

inclusão financeira.

• Firmamos um acordo de 

colaboração com três 

universidades locais – o 

Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo (INTEC), a 

Barna Management School 
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e a Universidad Abierta 

para Adultos (UAPA) – 

para incluir uma matéria 

sobre fintechs em seus 

programas acadêmicos, 

iniciar atividades de pesquisa 

e publicações conjuntas e 

apoiar a digitalização das 

MPMEs por meio dos centros 

MPME localizados nessas 

universidades. 

• Participamos das observações 

sobre a alteração do 

Regulamento dos Sistemas de 

Pagamento e das Instruções 

para Entidades de Pagamento 

Eletrônico e Agentes de 

Pagamento Eletrônico, que 

passa a incluir duas figuras 

representativas de entidades 

de tecnologia financeira. 

Perspectivas para o futuro

• Promover o desenvolvimento 

do mercado de fintech na 

República Dominicana, 

atuando como catalisadores 

desse fenômeno por meio 

de um ambiente inclusivo e 

transparente que promova 

a integração dos atores 

do sistema financeiro, dos 

órgãos públicos, das agências 

reguladoras, das empresas e 

dos investidores.

• Ser o canal de referência da 

comunicação sobre questões 

referentes a fintechs para 

empresas e o setor regulatório 

com o intuito de alcançar o 

desenvolvimento de mercado 

e promover o conhecimento 

sobre fintechs entre 

nossos membros e partes 

interessadas.

• Promover a inovação e o 

desenvolvimento de novas 

tecnologias, tornando-nos 

um player estratégico na 

economia digital do país. 

Além disso, continuar a 

desenvolver um diálogo 

construtivo com as 

autoridades financeiras e 

outros players relevantes 

do setor para alcançar um 

ambiente jurídico e econômico 

favorável à inovação e 

à inclusão. Promover 

casos de colaboração, 

interoperabilidade e 

experimentação no sistema 

financeiro (hubs de inovação, 

interoperabilidade em 

pagamentos com QR code) 

para continuar dinamizando o 

mercado com novos modelos 

de negócios. 

• Posicionar a República 

Dominicana como um hub 

regional de referência no setor 

de fintechs, favorecendo a 

captura de oportunidades 

em benefício da associação e 

de seus membros. Queremos 

continuar fortalecendo 

nossas relações com outras 

associações regionais de 

fintech para que possamos dar 

visibilidade às oportunidades 

existentes na região da 

América Central e do Caribe, 

atraindo investidores e 

empreendedores estrangeiros. 

O país apresenta oportunidades 

para o crescimento do setor, 

gerando soluções e serviços 

financeiros para os diversos 

segmentos da população. No 

que diz respeito à Associação, 

continuaremos trabalhando 

para a conscientização sobre 

a importância de educar o 

público para que os benefícios 

proporcionados pelas novas 

tecnologias possam atingir 

maior fatia da população. 
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Associação Salvadorenha de 

Tecnologia Financeir

Informações básicas

Site: 

www.asafintech.org

E-mail: 

echacon@asafintech.org

Presidente da associação: 

Erick Chacón

Fundação: 

Março de 2019

Número de associados: 

27

• Empresas fintech: 22
• Bancos: 2
• Outras empresas: 3
• Empresas fintech identificadas 

no país: 85

Objetivos

• Desenvolver e fortalecer o 
ecossistema fintech em El 
Salvador.

• Promover a inclusão financeira.
• Educar a população da base 

da pirâmide.

• Promover a cobertura de 
serviços de tecnologia 
financeira a todos os 
segmentos da sociedade, 
com destaque para aqueles 
que, por motivos diversos, 
tiveram pouco acesso aos 
serviços tradicionais ou foram 
excluídos.

• Promover a educação, a 
capacitação e a educação 
continuada em fintech 
como mecanismo para 
o desenvolvimento dos 
indivíduos, da sociedade 
e de seu impacto no 
desenvolvimento.

• Atuar como produtores e 
canalizadores de opiniões 
impactantes sobre assuntos 
relacionados às fintechs para 
a sociedade, as agências 
reguladoras, os supervisores 
do setor e as diversas partes 
interessadas.

• Ser um veículo facilitador 
para a implantação de novas 
tecnologias de acesso a 
financiamentos para micro, 
pequenas e médias empresas 

(MPMEs).
• Canalizar e contribuir para 

a facilitação de diversos 
recursos para a promoção 
e o financiamento de 
empreendimentos com 
modelos de negócios 
baseados em novas 
tecnologias financeiras.

• Promover as bases de 
políticas públicas para 
apoiar o desenvolvimento do 
ecossistema fintech.

Principais realizações e lições 
aprendidas

Após dois anos de trabalho 
na Associação Salvadorenha 
de Tecnologia Financeira 
(ASAFINTECH), conquistamos 
visibilidade nacional e 
internacional para a nossa 
organização. Conseguimos 
manter presença nas principais 
redes sociais, com capacidade 
para atender mais de 1.000 
profissionais interessados no 
tema fintech em nosso país. Além 
disso, identificamos mais de 55 
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empresas ou projetos 

de fintechs, dos quais 

aproximadamente metade são 

membros de nossa associação.

No ano passado, após o 

anúncio e a aprovação imediata 

da lei do bitcoin em nosso 

país, começamos a mergulhar 

mais profundamente no tema. 

Estamos participando de 

reuniões de bitcoiners para 

que nossos membros possam 

aproveitar as oportunidades 

que essa nova lei oferece. 

Atualmente, 25% de nossos 

membros oferecem serviços 

relacionados a bitcoin e, desde 

dezembro, 75% dos novos 

membros são desse setor. De 

acordo com nossa projeção 

relacionada às novas fintechs 

que estão sendo criadas no 

país, poderemos vir a nos tornar 

o mercado líder em número de 

projetos da região da América 

Central e do Caribe.

Por fim, construímos 

relacionamentos com todas as 

organizações de cooperação 

presentes no país, criamos 

uma rede de investidores 

privados locais e internacionais, 

além de relacionamentos 

com bancos, entidades 

governamentais e instituições 

reguladoras e supervisoras 

do setor financeiro. Estamos 

presentes como membros do 

novo Escritório de Inovação 

Financeira, organizado pela 

Superintendência do Sistema 

Financeiro e pelo Banco 

Central da Reserva. Também 

estabelecemos vínculos de 

comunicação com associações 

de toda a América Central e 

com algumas da América do 

Sul e do México. Também nos 

posicionamos como a voz 

especializada em questões 

relacionadas a fintechs em El 

Salvador.

 
Perspectivas para o futuro

• No curto prazo, observamos 

um número significativo 

de empreendimentos de 

fintech sendo criados. 

Acreditamos que mais 

de cinquenta empresas 

estão sendo constituídas, 

principalmente devido à lei 

do bitcoin. Essas startups são 

potenciais membros da nossa 

associação, e procuraremos 

atraí-las para o nosso círculo.

• Buscaremos desenvolver uma 

aliança mais estreita com a 

Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID, 

United States Agency for 

International Development) 

– que está buscando 

parceiros locais – por meio 

de uma nova estratégia 

para canalizar os fundos de 

cooperação disponibilizados 

pela entidade. Criaremos 

projetos nas áreas de 

educação financeira, 

apoio a empreendedores e 

implantação de tecnologias 

por meio de um laboratório 

fintech para que os 

empreendedores tenham 

espaços para testar os seus 

novos produtos, entre muitas 

outras ideias.

• Precisamos atrair mais 

investidores de capital 

de risco, incubadoras e 

aceleradoras de startups 

fintech. Para isso, o bitcoin 

pode abrir as portas a 

um grande número de 

investidores individuais, que, 

se devidamente organizados, 

podem ser um foco 

dinamizador para o nosso 

setor.

• Por fim, acreditamos que em 

breve as regulamentações 

para o setor serão mais 

rígidas. Principalmente devido 

ao combate à lavagem de 

dinheiro (AML, anti-money 

laundering) e à criação da 

Lei Fintech, que o governo 

adiou por causa de questões 

referentes ao bitcoin.
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Informações básicas

Site: 

www.guatemalafintech.com

E-mail: 

director@guatemalafintech.com

Presidente da associação: 

Enrique Galdámez

Fundação: 

Outubro de 2019

Número de associados: 

28

Objetivos

O principal objetivo da 

Associação é reunir todas as 

empresas do setor de fintech 

do país para oferecer a seus 

associados e ao público em 

geral um espaço de colaboração 

inclusivo, a partir do qual 

possam impulsionar a evolução 

do setor.

Entre os objetivos estratégicos 

estão:

• promover a colaboração entre 

os setores público e privado;

• gerar diálogo constante 

com os órgãos reguladores, 

com o objetivo de criar a 

estrutura necessária para o 

desenvolvimento dos negócios 

do setor de fintech;

• empoderar os consumidores 

por meio de experiências 

seguras, transparentes e fáceis.

Principais realizações e lições 

aprendidas

A Associação Fintech da 

Guatemala é a primeira iniciativa 

do país que busca reunir todo 

o setor de fintech. Nos últimos 

anos, o crescimento do setor 

evidenciou-se pelo aumento 

do número de empresas e 

pelo interesse de instituições 

bancárias, entidades reguladoras 

e demais players do setor.

 

Abaixo, algumas das conquistas 

da Associação:

• no nível regulatório, houve 

várias interações com 

membros do SIB Innovation 

HUB, um braço da Super 

Intendencia de Bancos da 

Guatemala dedicado a analisar 

a indústria de fintech no país e 

explorar as regulamentações 

do setor;

• em 2019, o Ministério da 

Economia, em parceria com o 

SIB e o Banco da Guatemala, 

lançou a Estratégia Nacional 

de Inclusão Financeira (ENIF), 

na qual incluiu a Associação 

Fintech e as fintechs como 

membros-chave para alcançar 

essa inclusão;

• em 2020, a Associação foi 

convidada a participar de um 

Grupo Focal para MPMEs, 

e liderou os esforços para 

impulsionar o acesso e o 

crescimento do setor por meio 

da tecnologia;

• desde a sua criação, a 

associação vem organizando 

eventos mensais com 

palestrantes nacionais e 

internacionais para promover o 

diálogo e a inovação no setor.
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O setor de fintech do país 

é relativamente novo. E a 

associação ainda tem muito a 

aprender e um longo caminho 

a percorrer para apoiar o 

crescimento do setor de fintech 

e promover a inclusão financeira 

na Guatemala.

 
Perspectivas para o futuro

Na Guatemala, o setor de fintech 

está em um ponto importante 

em termos de crescimento 

e inovação, sendo liderado 

por vários empreendimentos 

regionais e internacionais.

Nos próximos anos, a Associação 

Fintech da Guatemala deseja:

• promover o ecossistema de 

fintech por meio de parcerias 

com entidades públicas, 

privadas e internacionais;

• conscientizar sobre o mercado 

guatemalteco, o talento que 

existe no país e o potencial do 

setor de fintech;

• promover o papel da mulher 

no setor de fintech, apoiando 

iniciativas que estimulem a 

participação de mais mulheres;

• promover a inclusão financeira 

no país por meio das fintechs 

e do uso de tecnologias 

e modelos de negócios 

disruptivos.
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Informações básicas

Site: 

https://hondurasfintech.com 

E-mail 

info@hondurasfintech.com

Presidente da associação 

Ricardo Irías Kattán

Fundação: 

5 de agosto de 2020

Data da abertura jurídica da 

associação: 

6 de setembro de 2021

Número de associados: 

14 + Visa e MasterCard

Principais realizações e lições 

aprendidas

• Constituição legal da 

associação (situação jurídica, 

registro fiscal, etc.).

• Participante ativa da Mesa de 

Innovación Financiera (MIF), 

liderada pelo Banco Central 

de Honduras (BCH).

• Principal organizadora das 

conversas sobre inovação 

financeira no MIF.

• Coordenadora do grupo de 

Pagamentos e Transferências 

em nome das fintechs 

hondurenhas.

• Líder da elaboração dos 

comentários sobre duas 

minutas do regulamento para 

prestadores de serviços de 

pagamento eletrônico do 

BCH.

• Entrada da Visa na Associação 

como membro afiliado.

• MasterCard ingressa na 

Associação Fintech de 

Honduras como membro 

afiliado.

Perspectivas para o futuro

• Mapeamento detalhado 

do ecossistema fintech em 

Honduras.

• Publicação do mapa 

das fintechs e análise do 

ecossistema em um white 

paper.

• Primeira feira Fintech em 

Honduras.

• Projeto de trajetória de 

crescimento para startups 

fintech.

• Criação de uma rota de 

internacionalização para as 

fintechs hondurenhas.

• Alianças com associações 

internacionais para firmar 

alianças entre fintechs 

hondurenhas e fintechs de 

outros países.

• Contribuição para a criação 

de uma América Latina 

que permita transações 

transnacionais.
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Informações básicas

Site: 

www.fintechiberoamerica.com

E-mail: 

contacto@fintechile.org

Presidente da associação: 

Ángel Sierra 

Fundação: 

2018

Número de associados: 

12

Objetivo

Promover o desenvolvimento do 

ecossistema de fintechs em nível 

regional de modo a fomentar 

a concorrência, a inovação e a 

inclusão financeira.

Principais realizações e lições 

aprendidas 

A Aliança Ibero-americana de 

Fintechs está desenvolvendo um 

trabalho de união entre os países 

da América Latina, que inclui as 

novas associações participantes, 

como as do Paraguai, da 

Venezuela e Guatemala. No 

total, já são mais de doze países 

que buscam compartilhar 

as melhores práticas e nos 

ajudar, principalmente com 

questões regulatórias. Nessa 

área específica, contamos 

com o grande apoio do BID, 

que, por meio da FintechLAC, 

faz um excelente trabalho 

de divulgação de inovações 

financeiras para os nossos 

países.

Conseguimos incluir na 

discussão do ano passado 

temas como: sistema financeiro 

aberto, sandbox regulatório 

e crowdfunding. Todos de 

extrema importância para 

que alcancemos maior 

desenvolvimento dos mercados 

financeiros de nossos países, 

buscando cada vez mais a 

descentralização e os melhores 

produtos financeiros para 

empresas e pessoas físicas.

Sabemos que a região vem 

crescendo em ritmo acelerado, 

e isso é um sinal de como o 

mercado está buscando o tipo 

de solução oferecida pelas 

plataformas fintech.

Perspectivas para o futuro 

Observamos um setor regional 

em constante crescimento, 

resultado das lacunas 

significativas dos segmentos de 

inovação e inclusão financeira. 

Com a adoção de serviços 

corporativos e a adaptação dos 

marcos regulatórios que vêm 

sendo possibilitados cada dia 

mais pela tecnologia financeira, 

os fundos de capital de risco 

terão papel decisivo para 

continuar acompanhando o 

crescimento das fintechs.
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Informações básicas

Site:

www.camarafintech.org 

E-mail: 

info@camarafintech.org

Presidente da associação: 

Ignacio Plaza 

Fundação: 

2 de novembro de 2017 

Número de associados: 

205

Objetivos

• Reunir, organizar e capacitar o 

setor de fintech argentino.

• Gerar vínculos positivos 

com o setor público, o setor 

acadêmico e as associações/

câmaras de fintech da região.

• Divulgar informações 

de alta relevância para o 

desenvolvimento do setor, 

tanto internamente quanto 

para a imprensa e a sociedade 

em geral.

• Liderar a transformação do 

sistema financeiro argentino 

por meio da tecnologia, 

promovendo a educação e a 

inclusão financeira.

Principais realizações e lições 

aprendidas

• Espaços de trabalho: a 

Câmara Argentina de Fintech 

conta com 14 grupos de 

trabalho para seus associados. 

Alguns estão focados em 

tópicos específicos de 

acordo com sua vertical de 

negócios (como prestadores 

de serviços de pagamentos, 

crédito digital ou cripto) e 

outros se concentram em 

questões transversais do 

setor (como impostos, gestão 

de talentos e prevenção à 

lavagem de dinheiro). Uma vez 

estabelecidos os objetivos de 

cada área, a Câmara coordena 

tanto as ações internas quanto 

as relacionadas ao setor 

público. Ao longo de 2021, 

foram realizadas 140 reuniões 

de trabalho com a participação 

de 400 representantes de 

empresas associadas.

• Articulação com o setor 

público: ao longo de 2021, 

foram estabelecidos espaços 

de trabalho com 11 instituições/

órgãos públicos e reguladores.

• Vínculos acadêmicos: existem 

acordos de colaboração e 

cocriação com 14 universidades 

e instituições de ensino da 

Argentina para a criação de 

programas fintech nas áreas de 

graduação, pós-graduação e 

ensino médio.

• Transferências 3.0: a partir 

de novembro de 2021, foi 

adotada a interoperabilidade 

de pagamentos com QR code 

na Argentina. Ou seja, qualquer 

carteira, seja ela digital ou de 

um banco tradicional, é capaz 

de ler e pagar qualquer QR 

code. A Câmara desempenhou 

papel de destaque nas 

mesas de trabalho do Banco 

Central da Argentina, onde foi 

desenvolvida esta importante 

iniciativa. Eventos e espaços de 

divulgação:

  -Argentina Fintech Forum: 

consolidou-se como o mais 

importante evento de fintech 

do país, além de ser uma 

grande referência na América 

Latina, com a presença de 

3.000 participantes de 17 

países e 50 palestrantes de 

oito países. A edição de 2021
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durou três dias e contou com 

uma parte virtual e outra 

presencial.

-Webinários Fintech: o 

ciclo anual de webinários 

se consolidou como ponto 

de encontro de líderes da 

Argentina e da América Latina. 

Oito sessões foram realizadas 

ao longo do ano, com 34 

palestrantes de quatro países 

e mais de 5.000 participantes 

de 17 países. 

-Treinamentos internos e 

mistos: foram realizados 

diversos treinamentos 

gratuitos para associados e 

para a comunidade próxima à 

Câmara, abordando questões 

relacionadas à tecnologia, 

à regulamentação e aos 

negócios. 

• Ganho de representatividade: 

durante 2021, a Câmara 

Argentina de Fintech registrou 

aumento de 50% no número 

de empresas associadas.

Perspectivas para o futuro 

• Marco regulatório para 

ativos virtuais: tudo indica 

que 2022 será um ano crucial 

no desenvolvimento de um 

marco regulatório para ativos 

virtuais e provedores de ativos 

virtuais na Argentina. A Câmara 

Argentina de Fintech, por 

meio de seu grupo Cripto, está 

trabalhando ativamente para 

que o desenvolvimento desse 

marco regulatório avance de 

forma positiva e dê vazão ao 

imenso potencial que o setor 

tem.

• Colaboração na prevenção de 

fraudes com outros players 

do sistema financeiro: existem 

áreas de trabalho conjunto 

com associações bancárias 

para a prevenção de fraudes. 

Acreditamos que isso será 

muito importante para resolver 

grande parte desse problema.

• Geração periódica de 

informações para cada 

vertical do setor: os 

dados são a matéria-prima 

fundamental para mensurar 

o desenvolvimento do setor. 

Durante 2022, vamos nos 

concentrar fortemente na 

geração sistemática de dados.

• Colaboração com a Aliança 

Ibero-americana de Fintechs: 

a interação com outras câmaras 

e associações é fundamental 

para o desenvolvimento do 

setor na região. Portanto, 

continuaremos fortalecendo 

nossa colaboração com colegas 

de outros países, trabalhando 

juntos para um setor de fintech 

cada vez mais robusto na 

América Latina e no Caribe.

167167

Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 8



Fintechs na América Latina e no Caribe - Capítulo 8

168

Informações básicas

Site: 

https://fintech.org.uy

E-mail: 

presidencia@fintech.org.uy

Presidente da associação: 

Rodrigo Tumaián

Fundação: 

2015

Número de associados: 

53

Objetivos

• Promover a inovação.

• Criar um ambiente favorável 

ao empreendedorismo no 

setor.

• Aumentar a visibilidade do 

Uruguai e de seu mercado de 

fintech no exterior.

• Promover e incentivar o 

sistema bancário aberto no 

Uruguai.

• Ser uma fonte ativa para a 

criação de redes e alianças.

• Proporcionar benefícios aos 

associados.

Principais realizações e lições 
aprendidas

• Termos nos tornado referência 

no setor de fintech para 

os órgãos reguladores, os 

empreendedores e a região.

• Promovemos o estudo e o 

avanço do sistema bancário 

aberto no Uruguai.

• Aumentamos a visibilidade do 

Uruguai na arena de fintech.

• Criamos redes e conectamos 

empresas, empreendedores e 

serviços com o mercado.

Perspectivas para o futuro

Criar uma câmara sustentável 

que seja capaz de gerar mais 

conteúdos e divulgar o setor e 

de seus associados.
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Informações básicas

Site:

www.colombiafintech.co

E-mail: 

hola@colombiafintech.co

Presidente da associação: 

Erick Rincón Cárdenas

Fundação: 

6 de dezembro de 2016

Número de associados: 

285

Objetivos

• Dar acesso a serviços 

financeiros digitais para todos 

os colombianos.

• Transformar a Colômbia Fintech 

na fonte de informação mais 

confiável do setor.

• Contar com os melhores 

talentos de fintech da região.

• Ser o primeiro destino de 

investimentos da América 

Latina.

• Internacionalizar todas as 

nossas fintechs.

Principais realizações e lições 

aprendidas 

• O crescimento de 120% do 

setor, principalmente em 

segmentos como os de crédito 

digital, factoring e banco 

digital.

• O desenvolvimento regulatório 

por meio da Lei do Plano de 

Desenvolvimento e de critérios 

mais flexíveis para a introdução 

de tecnologia financeira no 

país.

• A autorização da 

Superintendencia Financiera 

para a primeira empresa de 

crowdfunding licenciada na 

Colômbia: a a2scenso.

• A definição, pelo Departamento 

Nacional de Planejamento e 

pelo Ministério do Comércio, 

das linhas de base de uma 

política de inclusão financeira 

que reconheça as fintechs 

como parte essencial desse 

processo.

• O fortalecimento da 

comunidade fintech do país por 

meio da Associação Fintech, 

que triplicou de tamanho e 

estrutura e se tornou uma 

importante arena para discutir 

a inclusão financeira a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar. 

Perspectivas para o futuro

Nosso objetivo principal 

como associação é sermos 

porta-vozes do setor junto ao 

governo nacional e a entidades 

internacionais, fomentando 

projetos, planos e programas 

de políticas públicas a partir da 

perspectiva sindical.

Além disso, propusemos uma 

visão composta por cinco 

dimensões:

• avançar nas ações para 

consolidar a Colômbia 

como o primeiro destino de 

investimentos em fintech da 

América Latina, por meio de 

rodadas de investimento e 

da vinculação de players do 

ecossistema de risco à nossa 

comunidade;

• promover a quantidade e a 

qualidade dos talentos das 

fintechs por meio de programas 

de treinamento e atualização de 

nível internacional;

• fomentar a inclusão financeira 

digital para todos os públicos: 

pessoas físicas, autônomos, 

pequenos negócios, startups e 

empresas maduras;

• fortalecer a área de pesquisa da 

Colômbia Fintech para que ela 

se torne referência regional em 

informações sobre o setor;

• apoiar as empresas 

nos seus processos de 

internacionalização.
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Informações básicas

Site: 

www.fintechcaycaribe.org

E-mail: 

achaves@fintechcaycarive.org, 

info@fintechcaycaribe.org

Presidente da associação: 

Roberto E. Ponce Romay

Fundação: 

2016

Número de associados: 

46

Objetivos

Somos uma associação que 

reúne empresas de fintech da 

América Central e do Caribe 

com sede na Costa Rica, 

trabalhando todos os dias para 

contribuir com o fortalecimento 

do setor, pois queremos 

aumentar a conscientização 

sobre o potencial que existe em 

nossa região.

Principais realizações e lições 
aprendidas

• Participar ativamente 

dos grupos de trabalho 

com as autoridades 

e órgãos reguladores 

(Superintendências, Banco 

Central, CONASSIF).

• Manter um relacionamento 

com diferentes players do 

mercado. Criamos alianças 

com alguns desenvolvedores 

de conteúdo e produtores 

de material audiovisual para 

apoiar nossos membros, 

tornando-os conhecidos 

dentro da comunidade. 

Durante 2021 e 2022, estamos 

trabalhando na produção de 

apresentações audiovisuais 

para explicar quem são 

esses membros e destacar 

suas principais vantagens. 

Esses conteúdos continuarão 

sendo divulgados para toda 

a comunidade e nas redes 

sociais.

• Aliança com a Misión Lunar 

para trabalhar na atualização 

dos radares fintech da região. 

Essa aliança já ajudou a criar o 

primeiro radar fintech da Costa 

Rica.

• Participação ativa na III 

Conferência Bienal de 

Pesquisa Econômica do 

Banco Central da Costa Rica. 

Também participou de fóruns 

de discussão do Ministério 

da Economia, Indústria e 

Comércio, posicionando a 

associação como referência no 

setor. 

Perspectivas para o futuro

Durante os anos de 2021 e 2022, 

continuaremos a trabalhar em 

dois temas principais:

• o compartilhamento do 

conhecimento regional sobre 

o marco regulatório: com o 

apoio de nosso comitê jurídico, 

formado por especialistas 

em assuntos regulatórios do 

setor de fintech, estamos 

trabalhando para consolidar 

informações gerais para 

o público e os nossos 

associados;

• o apoio ao acesso a 

investimentos para as fintechs 

da região: trabalhamos para 

apoiar o contato com fundos 

de investimento que queiram 

ouvir as opções locais e 

regionais.
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Informações básicas

Site: 

www.fintechile.org

E-mail: 

contacto@fintechile.org

Presidente da associação: 

Ángel Sierra

Fundação: 

Janeiro de 2018 

Número de associados: 

105 

Objetivos

Massificar o acesso a serviços 

financeiros com o uso da 

tecnologia e transformar o Chile 

em um dos principais centros de 

inovação financeira da América 

Latina. 

Principais realizações e lições 
aprendidas 

• Em 2021, a FinteChile 

atingiu 105 associados e se 

consolidou como o player 

mais importante do segmento 

de tecnologia financeira do 

país.

• Participação ativa na 

apresentação ao Congresso 

do projeto de Lei das Fintechs 

e aprovação unânime no 

primeiro procedimento 

constitucional (Câmara dos 

Deputados). Em 2022, a 

iniciativa regulatória será 

debatida pelo Senado.

• Participação ativa na 

apresentação ao Congresso 

do Projeto de Lei da Dívida 

Consolidada.

• Participação ativa na 

migração para o modelo de 

quatro partes no setor de 

pagamentos, com foco na 

digitalização do dinheiro, no 

aumento da concorrência 

e no aumento da inclusão 

financeira.

• A FinteChile assumiu a 

presidência temporária da 

Aliança Ibero-americana de 

Fintechs e lidera a publicação 

do primeiro padrão do sistema 

financeiro aberto em nível 

regional.

• A FinteChile, em parceria com 

a Associação de Bancos do 

Chile (ABIF), criou o primeiro 

grupo de trabalho do setor 

privado para promover a 

adoção do sistema financeiro 

aberto no país.

• O Chile se torna o segundo 

maior mercado financeiro 

alternativo da região, atrás 

apenas do Brasil, segundo 

o Cambridge Centre of 

Alternative Finance.

Perspectivas para o futuro 

Para nós, 2022 será o ano mais 

importante para a tecnologia 

financeira no país, devido ao fato 

de o tema estar finalmente nas 

prioridades do órgão regulador 

e do governo. Levando em conta 

que a Lei das Fintechs começa 

a se consolidar cada vez mais 

como uma política de Estado, 

devemos observar, no curto e 

médio prazos, maior adoção de 

serviços e soluções de fintech 

por parte dos cidadãos e das 

instituições de ensino, que 

devem incorporar o tema da 

tecnologia financeira em seus 

currículos – sem mencionar o 

volume de investidores que 

chegam ao país como resultado 

do apoio à inovação financeira e 

ao empreendedorismo em geral.
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Informações básicas

Site:

https://www.fintechmexico.org

E-mail 

ernesto.calero@fintechmexico.org

Presidente da associação 

María Teresa Arnal 

Diretor-geral: 

Ernesto Calero Toledo

Fundação: 

14 de setembro de 2015 

Número de associados: 

144

Objetivos

• Ser a referência do 

ecossistema fintech no México.

• Promover o valor e o impacto 

das fintechs para públicos-

chave e consolidar a relevância 

do setor de fintech para o 

setor privado, o governo e os 

indivíduos.

• Promover uma 

regulamentação que fomente 

o desenvolvimento do setor e 

se torne o principal ponto de 

contato com o governo e os 

órgãos reguladores.

• Ser um recurso para todos: 

que todos os membros 

tenham acesso a informações 

sobre o que está acontecendo 

no setor e que participem 

da formulação de políticas 

públicas e da concessão de 

recursos por meio de nossas 

alianças estratégicas.

• Ser um player proativo que 

busca melhorar o ambiente 

regulatório para fomentar a 

inovação, a competição e a 

inclusão financeira.

Principais realizações e lições 

aprendidas 

• A Fintech México aumentou o 

número de empresas afiliadas 

em 44% em relação a 2020 

e atingiu um total de 144 

afiliados.

• Tornou-se referência no setor 

devido à sua abordagem 

global ao agrupar não apenas 

plataformas de fintech 

regulamentadas, mas também 

empresas de fintech de 

diferentes verticais.

• O Comitê de Instituições de 

Tecnologia Financeira foi 

constituído para representar 

os interesses das instituições 

de fundos de pagamentos 

eletrônicos, das instituições de 

crowdfunding e de qualquer 

outra entidade que venha 

a surgir a partir da Lei das 

Fintechs.

• Com mais de 40 webinários 

realizados no período de 

2020 e 2021, mantemos nosso 

compromisso de aproximar 

a sociedade do mundo 

da tecnologia financeira, 

proporcionando acesso às 

informações mais relevantes e 

atualizadas.

• Trabalhando de forma 

colaborativa com as afiliadas, 

os grupos de trabalho 

conseguiram identificar as 

principais iniciativas, que 

atribuíram maior relevância a 

questões como concorrência 

na rede de pagamentos, 

onboarding digital e sistema 

financeiro aberto, por meio 

das quais buscam aprimorar 

os aspectos regulatórios.

• O nosso vasto conhecimento 

permite-nos estar à altura 

de players relevantes e fazer 

parte de equipes de trabalho 
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 de grande relevância no país.

• Firmamos uma aliança com o 

Grupo de Inovação Financeira, 

formado por representantes 

do Ministério da Fazenda e 

Crédito Público, das Comissões 

de Supervisão e do Banco do 

México e por especialistas em 

inovação.

• Atualmente, estamos 

firmando alianças comerciais, 

educacionais e outras entre 

instituições reconhecidas 

para criar uma grande rede 

de apoio com o intuito de 

continuar contribuindo para o 

desenvolvimento do setor. 

Perspectivas para o futuro

O ano de 2022 está se 

configurando como um 

período de consolidação para 

o ecossistema fintech, cuja 

infraestrutura será a ponta de 

lança da participação do México 

na economia do século XXI. Por 

meio do ecossistema fintech, o 

país está liberando seu potencial 

econômico, o que beneficia 

especialmente as PMEs e permite 

a integração exponencial de mais 

empresas e mais mexicanos à 

economia formal.

Durante este ano, está prevista 

a conclusão do processo de 

autorização para as mais de 

cem instituições de tecnologia 

financeira (instituições de fundos 

de pagamentos eletrônicos e 

instituições de crowdfunding) 

que solicitaram essa aprovação 

à Comissão Nacional de Bancos 

e Valores Mobiliários (CNBV) 

desde setembro de 2019.
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Informações básicas

Site: 

https://fintechperu.com

E-mail :

administrador@fintechperu.com

Presidente da associação: 

Roberto Martín Vargas Buendía

Fundação: 

Setembro de 2017

Número de associados: 

65

A Associação Fintech do Peru 

é a associação empresarial de 

tecnologia mais importante 

do país devido ao seu nível 

de participação, geração de 

propostas e implantação de 

várias iniciativas em parceria com 

organizações públicas e privadas 

que buscam melhorar o bem-

estar de famílias e empresas 

por meio de serviços financeiros 

eficientes e competitivos. O 

Conselho de Administração é o 

órgão executivo da associação 

e foi eleito pela primeira vez 

por votação democrática em 

dezembro de 2020. Estabeleceu 

três diretrizes de trabalho para o 

período de 2021-2022:

• promover a união, a 

colaboração e a cooperação 

com outros players;

• descentralizar a liderança das 

fintechs para o interior do país;

• projetar o desenvolvimento 

das fintechs peruanas para a 

América Latina e o mundo.

Durante o primeiro ano do novo 

Conselho de Administração 

(2020-2021), o número de 

fintechs associadas cresceu 

mais de três vezes e as relações 

institucionais com organizações 

públicas e privadas foram 

ampliadas e consolidadas. 

O nível de participação dos 

membros da Associação é 

fundamental para o alcance de 

propostas técnicas voltadas 

para a promoção de modelos de 

desenvolvimento e crescimento 

econômico alicerçados na 

inovação tecnológico-financeira. 

O consenso sobre as agendas 

criadas pelos membros é 

promovido por meio de 

cinco grupos de trabalho: i) 

regulamentação financeira; ii) 

desenvolvimento de sócios e 

comunicações; iii) WarmiTech 

(Women Fintech); iv) alianças e 

relações externas; e v) educação 

financeira, inclusão financeira e 

pesquisa.

Principais realizações e lições 

aprendidas

A principal conquista da 

Associação é sua contribuição ao 

Peru em seu bicentenário dentro 

de um contexto desafiador 

(político, econômico e sanitário). 

Os principais resultados desse 

processo são i) o aumento de 

membros fintech dentro da 

associação; ii) a descentralização 

da liderança das fintechs, 

começando pelas regiões de 

Cajamarca (inclusão financeira 

para o setor agropecuário, 

com o governo regional de 

Cajamarca) e de Puno (projeto 

em desenvolvimento do curso 

MOOC, em convênio com a 

Universidad Peruana Unión); iii) 

a organização do Lima Fintech 

Forum 2021 com a Universidad 

del Pacífico em novembro; iv) 

a contribuição técnica com 

os órgãos reguladores para 

o desenvolvimento do setor 

(Superintendencia del Mercado 

de Valores, regulamentação 

de crowdfunding e 

Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, projeto de 

sandbox); v) o crescente 

interesse dos membros do 

Conselho de Administração e das 

corporações no desenvolvimento 

de alianças com fintechs; vi) a 

promoção da inclusão financeira 

(convênio com a ONG Cedro 

e convite para a formação do 

Comitê Consultivo de Inclusão 

Financeira, promovido pela 

Diretoria Geral de Mercados 

Financeiros e de Previdência 

Privada do Ministério da 

Economia e Finanças; e 

vii) tamanho do mercado 

(transacional): US$ 20 bilhões 

aproximadamente.

Nossa firme convicção 

institucional é apoiar todas 
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as iniciativas públicas e 

privadas e contribuir para o 

desenvolvimento do país.

Perspectivas para o futuro

Em 2022, atuaremos para 

expandir o tamanho do mercado 

em 100% e integrar cem fintechs 

à associação. Nesse sentido, 

trabalharemos intensamente 

com o Congresso da República 

para criar um Grupo de Trabalho 

Multipartidário de Fintechs e 

ensinar os legisladores durante 

o primeiro semestre, além de 

trabalhar em um projeto de 

lei para promover o setor no 

segundo semestre. Também 

realizaremos um encontro com 

lideranças do setor público e 

privado para a promoção da 

área de fintech em junho, e ela 

será apresentada à Presidência 

da República e ao Congresso da 

República para que possamos 

definir a agenda de trabalho para 

2026.
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Informações básicas

Site: 

https://www.venezuelafintech.org

E-mail: 

ornela_rod@hotmail.com

Presidente da associação: 

Marisol Ornela Rodríguez

Fundação: 

Setembro de 2018

Número de associados: 

13 empresas e 

200 profissionais 

Objetivo, principais realizações e 

lições aprendidas

A Fintech Venezuela é uma 

associação civil sem fins 

lucrativos, baseada nos 

princípios de transparência, 

descentralização, consenso 

e inovação. Foi legalmente 

constituída em setembro de 

2018. Nosso objetivo, desde 

o início, foi gerar valor e 

integração entre os membros 

da Associação como players 

principais no desenvolvimento 

e na promoção de novas 

tecnologias, de entidades 

reguladoras e da comunidade 

como usuária final. Nosso intuito 

também é promover a formação 

de ambientes colaborativos 

em que seus participantes 

criem propostas de inovação 

tecnológica nas diversas áreas 

de intercâmbio social visando 

otimizar processos e gerar valor 

para a comunidade, além de 

promover a implantação de 

métodos de gestão e tomada 

de decisão transparentes, 

confiáveis e descentralizados 

por meio do uso de novas 

tecnologias.

Durante nossos dois primeiros 

anos, nos dedicamos a criar 

um espaço para promover a 

integração entre os membros da 

Associação conforme descrito 

acima. Hoje temos mais de 200 

associados individuais, incluindo 

desenvolvedores, professores, 

pesquisadores, advogados, 

embaixadores da marca e 

pessoas interessadas em 

expandir seus conhecimentos 

sobre fintechs e novas 

tecnologias. Por outro lado, 

temos treze pessoas jurídicas 

que serão atualizadas em 

breve com a incorporação das 

doze principais fintechs que 

se agruparam recentemente e 

que compõem o capítulo de 

meios de pagamento em nossa 

associação. Por fim, temos mais 

de trinta empresas na categoria 

Empreendedor que estão 

atualmente em fase de pré-

lançamento no mercado.

Em 2019, nos concentramos 

na formação de empresários, 

empreendedores e do público 

em geral. Uma das nossas 

realizações mais importantes 

foi o evento ABC Jurídico para 

fintechs na Venezuela, que 

contou com grande participação 

do público mencionado e de 

representantes de órgãos 

reguladores.

Nesse evento, um grupo de 

destacados profissionais da 

área de direito da Venezuela 

se reuniu para apresentar aos 

participantes importantes 

aspectos jurídicos, como 
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marcas, patentes e propriedade 

intelectual; marco regulatório; 

políticas do processo “Conheça 

o seu cliente” (KYC, Know 

Your Customer); políticas de 

promoção do setor financeiro e 

regulamentações que promovam 

a simplificação de procedimentos.

Em 2020, caminhamos para a 

consolidação, a partir da criação 

de três capítulos formados 

por equipes especializadas: 

educação, blockchain e 

novas tecnologias e meios de 

pagamento, cada um com líderes 

especialistas que trabalharão 

na consolidação dos seguintes 

objetivos, ampliando o escopo da 

Associação.

• Educação: este grupo 

de líderes e membros da 

Fintech Venezuela trabalhará 

arduamente para promover a 

educação, o treinamento e o 

desenvolvimento profissional 

relacionados a fintechs e a 

novas tecnologias digitais por 

meio de workshops, cursos, 

formações e programas que 

consolidarão as alianças com 

renomados acadêmicos, 

instituições e universidades do 

país.

• Blockchain e novas 

tecnologias: promover o 

desenvolvimento de ideias e 

projetos inovadores que, com 

o uso da tecnologia blockchain, 

possam fornecer soluções 

para diferentes problemas que 

os venezuelanos enfrentam 

todos os dias. Além disso, 

apoiar diferentes projetos 

internacionais de blockchain 

em sua entrada no mercado 

doméstico, buscando a 

estrutura mais adequada 

e benéfica tanto para o 

ecossistema cripto venezuelano 

quanto para o próprio projeto.

• Meios de pagamento: este 

grupo de líderes está muito 

concentrado no trabalho em 

equipe para agregar valor à 

consolidação da Venezuela 

como referência em termos 

de inovação na região. O 

intuito é desenvolver sinergias 

entre instituições e órgãos 

reguladores para proporcionar 

mais acessibilidade financeira 

aos usuários e promover a 

inclusão e a mobilização de 

dinheiro por meios digitais.

Em relação à participação 

por gênero, identificamos nos 

nossos bancos de dados que 

temos 13 fintechs cadastradas 

na Fintech Venezuela, das 

quais 10 têm mulheres em sua 

equipe fundadora ou gestora. 

Isso indica uma representação 

de 76,92%. A maioria dessas 

fintechs é do segmento de 

meios de pagamento. Uma 

porcentagem menor está 

na prestação de serviços de 

formação e promoção de 

projetos de fintech e criação de 

criptomoedas.

Outro dado relevante é que 18% 

das pessoas que se cadastram 

em nosso site como entusiastas 

das novas tecnologias são 

mulheres que desejam ampliar 

seus conhecimentos sobre o 

assunto.

Perspectivas para o futuro 

A nossa visão é continuar 

trabalhando em prol dos 

objetivos que nos propusemos 

e, assim, contribuir um pouco 

para a construção do país que 

queremos.
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Informações básicas

E-mail:

felipe@cuanto.app

Presidente da associação: 

Felipe Echandi

Principais realizações e lições 

aprendidas:

• Apesar das tentativas para 

avançar na regulamentação 

não terem prosperado e 

continuarem sendo um 

obstáculo à inovação, a 

questão das fintechs tem 

sido destaque na mídia e na 

discussão pública nos últimos 

anos, e ganhou ainda mais 

relevância devido à pandemia 

de COVID-19.

• Nós, da Associação de Fintechs 

do Panamá, estamos no 

processo de relançamento de 

uma Associação de Tecnologia 

e Inovação Financeira, com 

o intuito de expandir o 

número de associados para 

além da área de fintech. Isso 

nos permitirá reunir mais 

empreendimentos que se 

dizem abertos a modelos de 

negócios inovadores.

• Houve relativa abertura por 

parte dos bancos tradicionais 

em relação às fintechs, 

resultando em aberturas de 

contas e alianças com modelos 

de negócios de fintech. 

Embora esse fenômeno ainda 

seja incipiente, reconhece-se 

abertamente que a inovação 

não é apenas inevitável, mas 

crucial.

• A nova liderança do governo 

e dos órgãos reguladores 

proporcionou mais abertura 

às mudanças regulatórias 

necessárias. Um de nossos 

associados fundadores foi 

nomeado para o Conselho 

de Administração da 

Superintendência Bancária, 

a fim de sinalizar a nova 

abordagem que buscamos. 

Esperamos que essas 

mudanças levem em breve 

a propostas concretas e 

melhorias nos regulamentos 

existentes.

• Durante a pandemia da 

COVID-19, o governo 

panamenho fez da digitalização 

uma prioridade, e essa medida 

também deve dinamizar o 

ecossistema local.
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Fintech in Latin America and the Caribbean - Conclusions

Nos últimos anos, o ecossistema 

fintech cresceu rapidamente e 

está se consolidando como um 

player fundamental para responder 

às demandas e necessidades 

dos consumidores financeiros da 

região. O número de empresas do 

setor aumentou para 2.482, o que 

evidencia o crescimento sustentado 

desde 2017 (com um avanço médio 

anual de 37% e aumento total 

de 253% desde a elaboração do 

primeiro relatório, em 2017). Esse 

crescimento foi acompanhado por 

um grande dinamismo em termos 

de investimentos. O ano de 2021 

encerrou com números recordes em 

termos de investimentos no setor de 

fintech da região, registrando o total 

de US$ 15,73 bilhões, valor três vezes 

superior ao alcançado em 2019. 

No contexto sem precedentes 

provocado pela pandemia de 

COVID-19 e pelas mudanças na 

demanda dos consumidores de 

produtos financeiros, o setor de 

fintech demonstrou não apenas 

sua flexibilidade para responder às 

necessidades de um mercado em 

constante transformação, como 

também seu enorme potencial 

para abordar os problemas de 

inclusão financeira enfrentados pela 

América Latina e pelo Caribe. Um 

exemplo disso é o sucesso do banco 

digital líder da região, que atingiu 

48 milhões de clientes e informa 

receber, em média, 2,1 milhões de 

novos clientes por mês. 

As agências reguladoras da região 

avançaram na análise detalhada 

dos movimentos do mercado 

e, em vários casos, propuseram 

disposições normativas explícitas 

para algumas das verticais de 

fintech incluídas na análise. A região 

também está testemunhando o 

aumento no uso de inovações 

regulatórias, como sandboxes 

regulatórios e hubs de inovação. 

Esses são instrumentos para que 

as instituições financeiras novas 

e existentes e as plataformas de 

fintech comuniquem e testem 

suas inovações em ambientes 

controlados.

Conclusões
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Número País Startup Valor do 
investimento 
(em milhões 
de dólares)

Segmento de 
fintech

Data Investidores

1  Brasil Open Co 120 Empréstimos Dezembro 

de 2021

SoftBank, Raiz 

Investimentos, IFC e 

LTS

2  Brasil Cloudwalk 124 Pagamentos e 

remessas

Setembro 

de 2021

Valor Capital Group

3  México Kavak 700 Empréstimos Setembro 

de 2021

General Catalyst, Tiger 

Global Management, 

Spruce House, 

Founders Fund, Ribbit 

Capital

4  México Konfío 110 Empréstimos Setembro 

de 2021

Tarsadia Capital, 

International Finance 

Corporation, QED 

Investors, SoftBank 

Group, Kaszek Ventures, 

Lightrock

5  Colômbia ADDI 75 Empréstimos Setembro 

de 2021

Greycroft, Union Square 

Ventures, Foundation 

Capital, GGV Capital, 

Andreessen Horowitz 

6  Brasil Omie 111 Gestão 

financeira 

empresarial

Agosto de 

2021

SoftBank Group, 

Riverwood Capital, 

Endeavor, VELT 

Partners, Dynamo 

Capital

7  Brasil Cora 116 Empréstimos Agosto de 

2021

Tiger Global 

Management, Tencent 

Holdings, Greenoaks 

Capital Management

8  Argentina Ualá 350 Bancos digitais Agosto de 

2021

SoftBank Latin America 

Fund, Tencent Holdings, 

Monashees+, Endeavor, 

Ribbit Capital

9  Brasil Unico 120 Tecnologias 

empresariais 

para 

instituições 

financeiras

Agosto de 

2021

General Atlantic, Big 

Bets, SoftBank

Anexo 1: Principais investimentos em 2020 e 2021
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Número País Startup Valor do 
investimento 
(em milhões 
de dólares)

Segmento de 
fintech

Data Investidores

10 Brasil Quinto Andar 120 Gestão de 

finanças 

pessoais

Agosto de 

2021

Greenoaks Capital 

Management, Tencent 

Holdings

11 Brasil Meu Tudo 410 Empréstimos Julho de 

2021

Goldman Sachs

12 Colômbia Treinta 14 Gestão 

financeira 

empresarial

Julho de 

2021

Luxor Capital Group, 

Acacia Venture 

Partners, Commerce 

Ventures, Goodwater 

Capital, Soma Capital

13 Brasil MercadoBitcoin 200 Pagamentos e 

remessas

Julho de 

2021

SoftBank Group

14 Brasil C6 2021 Bancos digitais Junho de 

2021

JP Morgan Chase

15 Brasil Nubank 750 Bancos digitais Junho de 

2021

Berkshire Hathaway, 

Sands Capital 

Ventures, Absolute 

Partners, Invesco, entre 

outros

16 Brasil Ebanx 430 Pagamentos e 

remessas

Junho de 

2021

Advent International

17 México Clip 250 Pagamentos e 

remessas

Junho de 

2021

SoftBank, Viking 

Global Investors

18 Brasil Inter 471 Bancos digitais Maio de 

2021

Stone

19 México Bitso 250 DeFi Maio de 

2021

Bond, Coatue, Kaszek 

Ventures, Pantera 

Capital, Paradigm, 

QED Investors, entre 

outros

20 Brasil Open Co 250 Empréstimos Março de 

2021

Goldman Sachs

21 México minu 14 Gestão de 

finanças 

pessoais

Março de 

2021 

Fintech Collective, 

Vostok Emerging 

Finance, FJ Labs 
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Número País Startup Valor do 
investimento 
(em milhões 
de dólares)

Segmento de 
fintech

Data Investidores

22 México stori 32,5 Bancos digitais Fevereiro 

de 2021 

Lightspeed Capital

23 México Mundi 7,8 Empréstimos Fevereiro 

de 2021 

Base10 Capital 

Partners, FJ Labs.

24 Colômbia Backstartup 1,2 Gestão 

financeira 

empresarial

Fevereiro 

de 2021 

Alaya Capital Partners, 

Life is Too Short 

Capital, 0BS, LabCap

25 Brasil Grupo Delta 2,3 Seguros Fevereiro 

de 2021 

Randon Ventures

26 Colômbia Aflore 6,6 (dívida) Empréstimos Fevereiro 

de 2021 

Women's World 

Banking Capital 

Partners 

27 Brasil Monkey 6 Gestão 

financeira 

empresarial

Fevereiro 

de 2021 

Quona Capital, Kinea 

Ventures 

28 México Flink 12 Trading e 

mercado de 

capitais

Fevereiro 

de 2021 

Accel, ALLVP, 

Clocktower 

Technology Ventures

29 Brasil Creditas 30 (dívida) Empréstimos Fevereiro 

de 2021 

IDB Invest 

30 Brasil Nubank 400 Bancos digitais Janeiro de 

2021 

GIC, Whale Rock, 

Invesco 

31 Brasil BX blue 6,6 Empréstimos Janeiro de 

2021 

Igah Ventures, 

Iporanga Ventures, FJ 

Labs, FundersClub 

32 Brasil EDMOND 7 Pagamentos e 

remessas

Janeiro de 

2021 

Não revelado 

33 Brasil MercadoBitcoin 35 Pagamentos e 

remessas

Janeiro de 

2021 

GP investimentos, 

Parallax Ventures 

34 México Alphacredit 40 (dívida) Empréstimos Janeiro de 

2021 

IDB Invest 

35 Brasil Contabilizei Não 

disponível

Gestão 

financeira 

empresarial

Janeiro de 

2021 

Softbank 
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Número País Startup Valor do 
investimento 
(em milhões 
de dólares)

Segmento de 
fintech

Data Investidores

36 Chile Betterfly 17,5 Seguros Dezembro 

de 2020 

QED Investors 

37 Brasil Linker 2 Bancos digitais Dezembro 

de 2020 

Darwin Capital 

38 Brasil Nomad 5,2 Pagamentos e 

remessas

Dezembro 

de 2020 

monashees

39 Brasil Creditas 225 Empréstimos Dezembro 

de 2020 

LGT Lightstone 

40 México Mozper 3,55 Gestão de 

finanças 

pessoais

Dezembro 

de 2020 

Hetz Ventures 

41 México Bitso 62 Pagamentos e 

remessas

Dezembro 

de 2020 

Kaszek Ventures, QED 

Investors 

42 Brasil Conductor 20 Pagamentos e 

remessas

Dezembro 

de 2020 

Temasek Ventures 

43 México albo 45 Bancos digitais Dezembro 

de 2020 

Flourish Ventures, 

Mountain Nazca, Valar 

ventures, Greyhound 

Capital 

44 Colômbia Valiu 5,25 Pagamentos e 

remessas

Dezembro 

de 2020 

Blockchange Ventures, 

VC Pomp 

45 México Heru 1,7 Seguros Dezembro 

de 2020 

Mountain Nazca, 

Flourish Ventures, 

Magma Partners, YC 

46 México sofia 19 Seguros Novembro 

de 2020 

Index Ventures 

47 Brasil facio 5 Gestão de 

finanças 

pessoais

Novembro 

de 2020 

monashees, ONEVC, 

YC 

48 Brasil Asaas 6,5 Gestão 

financeira 

empresarial

Outubro 

de 2020 

Inovabra Ventures 

49 Brasil BizCapital 3,5 Empréstimos Outubro 

de 2020 

Oikocredit
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Número País Startup Valor do 
investimento 
(em milhões 
de dólares)

Segmento de 
fintech

Data Investidores

50 Brasil Pier 14,5 Seguros Outubro de 

2020 

monashees

51 Brasil Celcoin 4 Pagamentos 

e remessas

Outubro de 

2020 

Vox Capital, BoostLAB

52 México Klar 15 Bancos 

digitais

Outubro de 

2020 

IFC, Prosus Ventures, 

Quona Capital, Mouro 

Capital 

53 Chile Xepelin 2,5 Empréstimos Outubro de 

2020 

Manutara Ventures, 

Ideas Impact, FJ Labs 

54 México Konfío 60 (dívida) Empréstimos Setembro de 

2020 

IDB Invest 

55 Brasil Quasar 

Flash

4,4 Empréstimos Setembro de 

2020 

Valor Capital

56 Brasil Zoop 10 Tecnologias 

empresariais 

para 

instituições 

financeiras

Setembro de 

2020 

Movile

57 Brasil Quanto 15 Tecnologias 

empresariais 

para 

instituições 

financeiras

Setembro de 

2020 

Bradesco, Itaú 

Unibanco

58 Uruguai dLocal 200 Pagamentos 

e remessas

Setembro de 

2020 

General Atlantic 

59 Brasil iugu 21 Pagamentos 

e remessas

Setembro de 

2020 

Goldman Sachs 

Merchant Banking 

60 México Oyster 14 Bancos 

digitais

Setembro de 

2020 

monashees, SV LatAm 

Capital

61 Brasil agibank 70 Bancos 

digitais

Setembro de 

2020 

Vinci Partners 

62 México Fondeadora 14 Bancos 

digitais

Agosto de 

2020 

Gradient Ventures, 

Fintech Collective, 

Sound Ventures 
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Número País Startup Valor do 
investimento 
(em milhões 
de dólares)

Segmento de 
fintech

Data Investidores

63  México ARCA 1,2 Seguros Julho de 

2020 

Magma Partners, LEAP 

Global Partners 

64  Brasil Magnetis 11 Gestão de 

finanças 

pessoais

Julho de 

2020 

Redpoint eVentures, 

Vostok Emerging 

Finance 

65  México ePesos 21 (dívida) Empréstimos Junho de 

2020 

Accial Capital 

66  Brasil Remessa Online 20 Pagamentos e 

remessas

Junho de 

2020 

Kaszek Ventures, Kevin 

Efrusy

67  Brasil a55 5 Empréstimos Junho de 

2020 

Santander 

Innoventures

68  Brasil Accountfy 6,5 Gestão 

financeira 

empresarial

Maio de 

2020 

Redpoint eVentures, 

HDI Seguros Invest 

69  Colômbia ADDI 15 Empréstimos Maio de 

2020 

Quona Capital, 

Foundation Capital, S7 

Ventures 

70  Equador Kushki Não 

disponível

Pagamentos e 

remessas

Março de 

2020 

DILA Capital, Kaszek 

Ventures, Magma 

Partners, Clocktower 

Ventures, Conexo. 

71  México Credijusto 100 (dívida) Empréstimos Março de 

2020 

Credit Suisse 

72  Chile Global66 3,25 Pagamentos e 

remessas

Fevereiro 

de 2020 

Venrex Investment 

Management 

73  México Stori 10 Bancos digitais Fevereiro 

de 2020 

Bertelsmann 

Investments, Source 

Code Capital

74  México Alphacredit 125 Empréstimos Janeiro de 

2020 

Softbank 

75  México Resuelve tu 

Deuda

5 capital, 19 

dívida

Empréstimos Janeiro de 

2020 

Alloy Merchant 

Finance, DILA Capital
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Nome da startup País de origem

123Seguro Argentina

2LINK México

2Transfair Colômbia

4KST Tecnologia Brasil

77Seg Brasil

ábaco Outro país da Europa

Abaqus Chile

ABL Capital Colômbia

Acendes México

ACOMO Peru

Adelantos Panamá

Adelantos.com Argentina

Affinity International República Dominicana

Aflore Colômbia

Afluenta Argentina

AGENTE CASH Peru

AgentEBTC Peru

AgentEMotor Colômbia

Agrapp Colômbia

AgroInvesting Peru

AGROUNE Colômbia

AhorraSeguros México

AirOrHouse Peru

Airtm México

ALAPAR Guatemala

albo México

Alcuadrado S.A. Colômbia

Alegra Colômbia

Nome da startup País de origem

Alfi Peru

AlmaFintech Argentina

AlphaCredit México

Altec Honduras

Altera Chile

Alterbank Brasil

AlzirPay (APAY) Honduras

AMIGO PAQ Guatemala

AMIPASS Chile

Anfexi Technologies México

Antecipa Fácil Brasil

Appa Argentina

App-Credit de 

Grupo Nueva 

Economía

Bolívia

ARCA México

arces México

Arkangeles.co México

ArmaTuVaca Colômbia

Artificial Nerds México

ASAAS Brasil

ASOPAYMENTS Colômbia

Aspiria México

ASSESSOR Peru

Atar Brasil

Atos Capital Brasil

Atrato México

Auto Chilango México

Autómata Honduras

Avanquia México

Anexo 2: Plataformas de fintech colaboradoras
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Nome da startup País de origem

AVANSI Outro país da Europa

Avisor Technologies 

(Ecollect)

República Dominicana

Avista Colômbia

Axend Marketplace México

AXS Fund Costa Rica

AxxiS Soluciones México

Ayudate México

B89 Peru

Banco Estudiantil 

Fintech BE

Equador

Bancoin Brasil

Bancrex Costa Rica

Bancupo Colômbia

Bankingly Uruguai

Banza Argentina

Baubap México

Bayonet México

Bedrop Colombia 

Sas

Colômbia

BeeTech Brasil

Bemus Colômbia

Betriax Colômbia

Bien para Bien México

BiiN México

Billex Peru

Billpocket México

Billy Colômbia

BIOMETRIKA Equador

Bisnesito El Salvador

Bitcointoyou Brasil

Bitmec Guatemala

Nome da startup País de origem

Bitso México

BizCapital Brasil

BKR Digital Argentina

Blanki Brasil

Bling Brasil

Blumon Pay México

Bom Pra Crédito Brasil

Bowpi Guatemala

Brain Agriculture Brasil

briq.mx México

Broadfactor Brasil

Bruno México

Btrader Argentina

Buda.com Chile

Bullla Sociedade de 

Empréstimo entre 

Pessoas S.A.

Brasil

BUSQO.COM Colômbia

Buydepa Chile

BWISE Equador

Cacao Paycard México

Cajero Colômbia

Cambia FX Peru

Cambiame Uruguai

CAMBISTA ONLINE Peru

Cannvest Colômbia

Capital 

Empreendedor

Brasil

Capital Funding Lab México

CapitalTech 

Powered by MFM

México

Capitaria Chile
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Nome da startup País de origem

CapTable Brasil

Cash.in Brasil

CashDepot 

International SRL

República Dominicana

Catarse Brasil

Celero Brasil

Ceptinel Chile

CFOremoto Chile

Chipax Chile

CHITA Chile

CINCEL México

Círculo de Crédito México

Clay Chile

Clicksign Brasil

Clip México

Clipp – Kradac Equador

CloQ Brasil

CloudBiz Honduras

Clyc.me Chile

Cobrotech SpA Chile

Cobru Colômbia

COFINANCER Colômbia

CoinBene do Brasil Brasil

Coinext Brasil

Colppy Argentina

Comparaencasa Argentina

ComparaYa México

Community 4uno México

ComunidadFeliz.com Chile

Conductor 

Tecnologia

Brasil

Nome da startup País de origem

Conekta México

Cont365 Brasil

Conta em Dia Brasil

Contaayuda México

ContappMX México

Contarte.mx México

Contento Guatemala

CONTIFICO Equador

Contrato Marco Colômbia

Copel Retail 

Solutions

República Dominicana

Correnet, SRL República Dominicana

CRAUDEALA Argentina

CrediFace Peru

Credifit Brasil

Credihome Brasil

Credimejora México

CrediOrbe Colômbia

Crediplaza Peru

CrediTú Chile

CREDJET Brasil

Credyty Colômbia

Creze México

cryptopi Colômbia

CryptoPOS Chile

Crol México

CROWDIUM Argentina

Cryptobuyer Panamá

Currency Bird Chile

Custodian México
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Nome da startup País de origem

Dank Chile

dapp México

Dapps Blockchain 

Services

Peru

Daruma Pagos Argentina

DataFierce México

DATAR México

DATIL Equador

Dattos Brasil

DB Menos México

DeepLink SAS Colômbia

delt.ai México

Delta Protect México

Destacame Chile

DevBlocks México

digital credit México

DinDin Brasil

Dinero Full Argentina

Diseña tu Salud Peru

Distrito Pyme México

DIVERZA México

DO IT Argentina

Doble Impacto SpA Chile

DolarSeguro Peru

Donar Online Argentina

Druber Argentina

DRUO Colômbia

Duemint Chile

e4Cash Venezuela

Eco Banco del 

Estudiante Bartselana

Peru

Nome da startup País de origem

eCraft Argentina

edentiav Colômbia

EdiPro Chile

Efact S.A.C. Peru

El Buen Socio México

ElegirSeguro.com Argentina

Elemento Alpha Colômbia

Emprendi Guatemala

Emprestame Peru

Emprestimofacil.com 

+ uConecte

Brasil

EmTech México

Endcom (Conecta 

Soluciones 

Tecnológicas)

México

Enso México

ePesos México

ephamoney Honduras

EqSeed Brasil

ERPyme Chile

Estación de Pago 

EP

Guatemala

EVVA Finance Outro país da Europa

EWALLY Brasil

Expediente Azul México

Exponential 

Confirming

Colômbia

Eye Capital Argentina

EzBeanz México

Facenote Argentina

Factcil Colômbia

FACTORING LAB Peru
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Nome da startup País de origem

Factoro México

Factura Fácil Peru

Facturama México

facturame México

Facturante Argentina

Facturapi México

Facturatio Argentina

Facturedo México

FEELSURE México

Feenicia México

FIDO México

FIMED República Dominicana

Fina Antecipação 

de Recebíveis

Brasil

Finaktiva Colômbia

Financial Group México

FINANCIAL HUB - 

Smart Money

Brasil

Financial Systems 

Company

Colômbia

Fináncialo Mejor Colômbia

FINGAME México

FINLOOP México

Finnova Fintech sas Colômbia

Finsmart Peru

Finsocial S.A.S Colômbia

FintechLab Peru

FINV.mx Group México

Firgun Brasil

Flexio México

flotify México

Nome da startup País de origem

Flow Finance Brasil

FLOW S.A. Chile

Focus Chile

Fondeadora México

Formiik México

ForTech República Dominicana

Fortesza Panamá

FrankRolando Peru

Freesbit México

FriendlyTransfer Equador

Frii Guatemala

Front Argentina

FullFace Biometric 

Solutions

Brasil

Fundary México

GCS República Dominicana

GCS Guatemala Guatemala

GenioSeguro México

GeoPagos Argentina

Geru Brasil

Gestionix (Eleva) México

Gestranbank Chile

Global66.com Chile

GlobalPay Solutions El Salvador

go4iit Brasil

GOCREDIT México

GOIKO SA Paraguai

goLiza Brasil

Grafeno Digital Brasil

Güeno Argentina
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Nome da startup País de origem

Gulungo Colômbia

Hackmetrix Chile

Hamoc México

HashInvest Capital 

Gestora de Recursos 

Ltda.

Brasil

Hey México

Hipotecario Fácil Chile

Hubex Costa Rica

Hugpay Brasil

Human Leap Colômbia

Hybank Brasil

iBAN ONLINE República Dominicana

Ibylit Costa Rica

ID Payer Equador

IDEssentials Brasil

IF Assistente Virtual 

de Negocios

México

iKiwi Argentina

Imix Colômbia

Impar capital Brasil

Impesa Costa Rica

Inbestgo Guatemala

IncludeTec Colômbia

Increase Argentina

Inder Space México

Infinity Life Tech Chile

InfoDolar.com Argentina

INFOMETRIX Colômbia

Inixar México

Innova Factoring Peru

Innova Funding Sac Peru

Nome da startup País de origem

Innovative Costa Rica

Inntegra Colômbia

InQube LATAM Peru

Instaaccount República Dominicana

Intelligent Trading 

Machines

Colômbia

Intiza Argentina

Inverkids México

Inverspot México

Invest Latam Argentina

Investopi Colômbia

Invoitrade Argentina

Invoop Brasil

invuelto Argentina

Iperum Brasil

Iproveedor Colômbia

Isf Crédito Brasil

ISOTRX México

ISUR Argentina

ITERATIVO República Dominicana

Juancho te Presta Colômbia

KAIAM Argentina

KALMY México

Kambista Peru

KAYUM México

KeyEx Peru

khipu Chile

Kiban México

Kikoya México

Kinvo Brasil

Kitto México
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KiWi México

Koibanx Argentina

koin! México

Kolecty México

kompensity Colômbia

Konduto Brasil

Konfío México

Konfront México

Konkero Brasil

KONTIGO Peru

Konvierte México

Kredito Chile

Kuanto S.A.S Colômbia

Kublau México

kubo.financiero México

Kueski México

KUPI Colômbia

Kushki Equador

Kz labs Colômbia

Lana Outro país da Europa

Lanissimo México

Latin Fintech Peru

Laudex México

Leasing Club Argentina

Lefort México

Lemex Argentina

Lendera 

Crowdfunding

México

Lending Platform Argentina

LENMI México

Leoa Brasil

Nome da startup País de origem

leverbox Argentina

LiberTec Colômbia

Libre Peru

Lidh México

Limen Risk Solutions Colômbia

Linker Brasil

Linq México

LISA Insurtech Chile

Livees Checkout Bolívia

LivPagamentos Brasil

LUMIT Blockchain México

Lynx Trade Cia. Ltda Equador

maat.ai México

Magnetis Brasil

Mais Retorno Brasil

MAKERS Colômbia

Mango Life México

Mapa Financiero Peru

MAPPRISK República Dominicana

Mareigua Colômbia

Massdi Peru

MatchMoney Brasil

Maximo Peru

Medicinae Solutions Brasil

Medicredit Colômbia

Meep Brasil

Mensajea Equador

Mercado Pago Argentina

Mercados G Chile

Mercofact República Dominicana
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MERLATA República Dominicana

Metros Cuadrados Paraguai

Meu Câmbio Brasil

MeXCo Soluciones México

MexPago México

miautohoy.com Argentina

MiBolsillo Peru

MiFinanzas Uruguai

miituo México

Milkcash República Dominicana

Milas para el Retiro México

MinerBA Equador

Minka Colômbia

minu México

Minuto Seguros Brasil

Mobbex Argentina

Mobilbox Chile

Mobilender México

Moneypool México

Moneyshop República Dominicana

Moni Argentina

Monific México

Monnos Brasil

Moon Money Online Argentina

MOVA Sociedade 

de Empréstimo entre 

Pessoas S.A.

Brasil

Movizzon Colômbia

moyoAi México

Mujer Financiera Argentina

Mujeres WOW Equador

Multiburó México

Nome da startup País de origem

Multicaja Chile

Multiverse Coin Brasil

Mutual.Life Brasil

MyCashless México

Namutek Fintech Costa Rica

Nébula Link México

Neon Brasil

NetM Colômbia

netWorth México

Nobli Brasil

Nominapp Colômbia

NoTeCuelgues.com Colômbia

NowPlayNoGames Chile

Nubi Argentina

Nubloq Colômbia

NullSec México

OCAPITAL México

ODIS Honduras

Ohne Empréstimo 

Pessoal Online

Brasil

OMNIBNK Colômbia

ONHelp Peru

Openpay México

Organizeme Chile

Out Red Soluções 

Financeiras

Brasil

Oyster Financial México

Pagadespues Peru

Pagalo Guatemala

PágaloAsí Chile

PAGATUDEUDA Peru
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Pago Fácil SpA Chile

Pagofon 

(COLTOMONEY)

México

PAGOS360 Argentina

PALGO Peru

Panacrédito República Dominicana

PandaPay Brasil

Paretix Brazil Brasil

ParKredita México

Partner Bank Brasil

Paybook México

Paykii México

Paymovil by Bwise Equador

Paynexus Guatemala

PaySur Argentina

PAYVÁLIDA Colômbia

Payway (Expertia, 

S.A. de C.V.)

El Salvador

Pefai México

PEIKY Colômbia

PHITECH S.A. Equador

Pier Brasil

Pimes Colômbia

PixelPay Honduras

Placetopay Colômbia

Platia.app Peru

Play Business México

Plexo Uruguai

Poincenot 

Technology Studio

Argentina

Point Payments República Dominicana

Portal de Pagos Chile

Nome da startup País de origem

POS MOVIL Guatemala

Powwi Colômbia

Presta Gente Colômbia

Prestaclub Peru

Prestapolis Colômbia

Pretmex México

Prezzta Uruguai

Prisma Campaigns Uruguai

Prometeo Uruguai

ProntoCobro 

(Summit S.A.)

Argentina

Pulpo Credit El Salvador

Pulpo Life El Salvador

PUNTO PAGO 

PANAMA S.A.

Panamá

PuntoComRent Peru

PuntoDoc Equador

Puntopay Colômbia

Puntored Colômbia

Qualus Peru

QuantumX Chile

QuePlan Chile

Quiena Inversiones Argentina

Qüilo Guatemala

QUINCELANA México

Rapicredit – 

Campañía de 

Créditos Rápidos 

SAS

Colômbia

Rapidoo Brasil

Rastreator.mx Outro país da Europa

Rebel Brasil
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ReCB Cobrança 

Inteligente

Brasil

ReconoSer ID Colômbia

RedCapital Chile

RedGirasol México

REDTRIUNFA México

REGUM Uruguai

Rentax.co Colômbia

Reset República Dominicana

Resuelve tu Deuda México

Retorna Chile

Rextie Peru

Ripio Argentina

Risk Monitor Colômbia

RISKO Peru

Rocket.la México

Rocketpin Chile

ROCKTECH México

Rupee Brasil

S4 Argentina

Saffe Brasil

Salud Fácil México

SanaTuDeuda Peru

SAT.ws México

SCORCE México

Securex Peru

SeguroCanguro.com Colômbia

Seguros Fácil Honduras

Seguros123.com Equador

SEIF México

Sempli Colômbia

Nome da startup País de origem

Sesocio.com Argentina

Shareppy 

internacional SAS

Colômbia

SharpShark Chile

SIAC México

Siembro Argentina

Siempre Pago Uruguai

Signatura Argentina

Simetrik Colômbia

Simply Brasil

SINCONTA México

Singular Banking Chile

Size Brasil

smartBrain Brasil

SmartMEI Brasil

SmarttBot Brasil

SMU Investments 

(antiga StartMeUp 

Crowdfunding)

Brasil

Socialnet Argentina

sofía México

Solven Peru

Somapay Brasil

Somos Moto Peru

Spin Pay Brasil

STORI México

Sube Latinoamérica Honduras

SUMA Mexico México

Súper México

SuperTasas.com México

Swap México
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Nome da startup País de origem

Swiset Colômbia

Symbiotic Costa Rica

T&E Express Argentina

TÁ PAGO Brasil

Tag Money Brasil

Tanken México

Tappoyo Fintech Peru

TASATOP Peru

Tauros México

TCL Soluções Brasil

Te damos lana México

Te Enviei Brasil

Tekbees Colômbia

Tiaxa Chile

Tienda Red México

Tienda App Colômbia

TINK - Referral as a 

Service

Chile

TOC BIOMETRICS Chile

TODOMOVIL, S.A. 

DE C.V.

Honduras

Tpaga Colômbia

trii Colômbia

Troco Simples Brasil

Tu Identidad México

TuCrecimiento.com Panamá

TuCuota Argentina

TuCuota.online Argentina

Tudecide.com México

Tukuy Club Peru

Tulkit Pay México

Nome da startup País de origem

Tú-Préstamo Peru

TuTu Digital Brasil

UALET Colômbia

Übank Chile

UBCubo SA de CV México

Unbanked 

Pagamentos LTDA

Brasil

Uniclick México

Unit República Dominicana

Unobank Brasil

UnPago México

Uppercap Chile

Vaki Colômbia

Vana Guatemala

VANTEK Argentina

VentiPay Chile

Vepay Venezuela

Veridex Brasil

Vexi México

ViaCarte Inc. Panamá

Vindi Brasil

Virtual capital of 

America

Colômbia

Virtuspay Brasil

Visor ADL México

Vlipco Colômbia

VMETRIX Chile

Voixty México

VU SECURITY Argentina

WAN Uruguai

Waynimóvil Argentina
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Nome da startup País de origem

WeeCompany México

WeGo Peru

Welten Fintech Chile

WIBOND Argentina

Wingoo Serviços 

S A

Brasil

Wondersoft Argentina

XCHANGE.LA Equador

xHash (Boolean) México

Yacaré.com Argentina

YaPago Argentina

Youles México

YUBB Brasil

Yu-Track Enterprise Chile

ZAP! Consignado Brasil

Zcanit México

Zendala México

zenziya Costa Rica

Zest Capital Peru

Zigo Capital México

Zinobe Colômbia

ZonaBancos.com Argentina

zoOmpay Brasil

Zro bank Brasil
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