
 
    Retrospectiva 2021 e 

tendências 2022

CONTEÚDO EXCLUSIVO PARA ASSINANTES#15   |  DEZEMBRO   | 2021

 inside  Fintech Report



 inside   REPORT • FINTECH | DEZEMBRO • 2021

Introdução Balanço 2021 Destaques
Brasil

Destaques 
Internacional Conclusões

 

22

Sua opinião é muito importante para o  Distrito. Por isso, queremos saber quais 

foram as suas impressões, críticas e sugestões sobre este relatório. Além disso, 

gostaríamos de saber quais outros estudos você gostaria que o Distrito 

Dataminer realizasse.

Quer falar com a gente? É só encaminhar um 
e-mail para: inside@distrito.me

© DISTRITO 2021

TODAS AS INFORMAÇÕES E CONTEÚDOS PRESENTES NESTE MATERIAL SÃO PROPRIEDADE DOS SEUS REALIZADORES.
É vedada sua utilização para finalidades comerciais e publicitárias sem prévia autorização. Estão igualmente proibidas a reprodução, 

distribuição e divulgação, total ou parcial, dos textos, figuras e gráficos que compõem o presente report.

Sua opinião é muito importante!
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A definição da categoria a que pertence cada startup foi feita por nossa equipe, e, 

quando uma startup opera em mais de uma categoria, a situamos na que 

interpretamos como sua atividade principal ou de maior visibilidade.

Também temos uma preocupação em incluir somente aquilo que consideramos 

startups. Por mais que nosso critério para defini-las seja bastante amplo, excluímos 
alguns tipos de negócio que, embora muitas vezes se autodenominam startups, 

acabam fugindo do conceito. Isso inclui empresas que têm como característica 

principal serem:

• Software Houses (desenvolvimento de software sob demanda);
• Consultorias;
• Agências de marketing, publicidade e design.

Enfatizamos aqui que os números expostos podem sofrer alterações conforme a 
evolução da acurácia das informações e maior capacidade de interação com as 
próprias startups ao longo do tempo.

As startups delineadas no report foram selecionadas a partir de um trabalho 

minucioso de pesquisa e consulta ao banco de dados de startups proprietário do 

Distrito. Também foram realizadas consultas a bancos abertos e informações 

públicas do governo.

As startups foram examinadas individualmente para verificar adequação ao tema 

do report e aos critérios de seleção estabelecidos. São eles:

• Ter a inovação no centro do negócio, seja na base tecnológica, no modelo de 
negócios ou na proposta de valor;
• Estar em atividade no momento da realização do estudo, medido pelo status 
do site e atividade em redes sociais;
• Desempenhar atividade diretamente relacionada ao setor estudado;
• Ter nacionalidade brasileira e operar atualmente no Brasil.

O trabalho de definição das categorias foi baseado em análise da literatura 

relevante e das classificações utilizadas amplamente no mercado, no Brasil e no 

mundo.

 

Metodologia
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Back office financeiro
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Abordado em diversos conteúdos nossos durante o ano, o Open Banking e Open 

Finance não poderiam ficar de fora do report de fechamento do setor de Fintechs. 

Neste report, preparamos um resumo com os conceitos essenciais para 

compreender como o Open Banking e o Open Finance moldarão o futuro financeiro 

do Brasil.

Trazemos também uma análise do PIX, que vem transformando profundamente o 

modelo de negócio das Fintechs. Quando olhamos no volume transacionado 

podemos notar que, segundo dados do próprio Banco Central, até outubro deste 

ano 45,6 milhões de pessoas que não haviam usado TED nenhuma vez durante os 

12 meses anteriores ao lançamento do PIX, o usaram pelo menos 1 vez. 

Por fim, nas últimas sessões separamos um espaço para falar dos três novos 

unicórnios do ecossistema de Fintechs e apresentar as tendências, que em nossa 

singela opinião, irão moldar a forma como as Fintechs se conectam com o mercado.

O ano de 2021 demonstrou o quão grande o setor de Fintechs se tornou aqui no 

Brasil. Hoje temos mais de 1260 startups que atuam inovando no setor financeiro, 

já tendo captado mais de US$ 3,6 bi por meio de 166 deals.

No report deste mês trazemos uma retrospectiva dos principais pontos que 

ocorreram durante este ano, as principais captações, mudanças regulatórias e 

marcos históricos para o ecossistema de inovação. Saímos de 840 startups em 

dezembro de 2020 para mais de 1260 em dezembro de 2021, um crescimento de 

50% no número de Fintechs mapeadas.

A primeira parte deste report busca cobrir de maneira ampla a evolução das 

empresas que buscam inovar no mundo financeiro. Percebemos que apesar de um 

crescimento geral da categoria, que segue como o principal setor do ecossistema 

brasileiro, três subcategorias acabaram se destacando em 2021, crédito, soluções 

para backoffice e meios de pagamentos.

Vemos que a maioria das startups ainda são jovens com aproximadamente um terço 

delas posicionadas na faixa de empresas de até 20 funcionários. Se pegarmos a faixa 

de 1 à 50 funcionários, que são empresas de pequeno porte, temos 78,2% do setor. 

Exploramos mais detalhes desse fato na primeira parte do report.

Introdução
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Danylo Martins
Founder e 
Editor-Chefe
Finsiders

A consolidação e 
os avanços do 
mercado financeiro

Na sua opinião, quais foram os principais 
acontecimentos do setor financeiro no ano?
Eu observo que o setor financeiro está passando por 

uma grande transformação e isso não é desse ano. O 

setor está consolidando alguns acontecimentos dos 

últimos anos, tanto em questões tecnológicas, 

quanto regulatórias.

Na questão tecnológica, de fato, o setor tem 

evoluído bastante. Estamos vendo aplicações de 

inteligência artificial, blockchain e internet das 

coisas sendo cada vez mais adotadas pelas empresas. 

Do lado da regulação, que eu considero o principal 

elemento dessa transformação, existem várias 

pautas em andamento neste momento. A principal 

delas é o open banking, junto com o open finance, o 

projeto do Banco Central que começou este ano e é 

esperado que termine no ano que vem. 

É importante lembrar que outro fato importante 

dessa parte regulatória, e que eu acredito que tem 

muito a ver com essa transformação no setor, é 

relacionado ao PIX, que fez um ano de existência e 

superou as expectativas do próprio Banco Central, 

atingindo 4 trilhões de reais em volume em outubro 

desse ano, sendo mais um sinal da transformação 

que está acontecendo. Ele é uma parte do processo 

que vai abrir várias possibilidades como PIX Troco, 

PIX saque, PIX Internacional, que estão no 

cronograma do Bacen.

Além de open banking, open finance e suas 

derivações como open insurance e open investment, 

e o PIX, temos um outro projeto que está sendo 

capitaneado pelo Banco Central junto com Susep e 

CVM, que é o sandbox regulatório, que é outro 

elemento que parte dessa transformação. Hoje em 

dia muitas fintechs não conseguem desenvolver seus 

projetos por falta de regulação, ou pela existente ser 

muito exigente, o que acaba sendo natural e 

importante na área financeira. O sandbox vai 

possibilitar a criação de um ambiente mais 

experimental, dando mais flexibilidade e ajudando as 

fintech a inovarem realmente.

Este é um cenário de transformação do setor e eu 

acredito que as fintechs fazem parte disso, mas não 

são as únicas. Elas se juntam a bancos digitais e 

entrantes de outros setores como varejistas e 

operadoras de telecom, aumentando a competição, e 

isso é algo que os reguladores vêm batendo na tecla. 
➞
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➞ Quais foram as empresas financeiras com maior 
destaque no ano? E quais os maiores 
acontecimentos que colaboraram para essa 
percepção?
Se pensarmos em termos de captações, este ano 

tivemos grandes rodadas. O Nubank fez a principal, é 

a maior fintech, comprou outras fintechs, a mais 

recente a Olivia, e agora está para efetivar seu IPO, 

por isso se coloca como maior destaque. 

Também destaco o C6, um competidor do Nubank, 

cresceu muito nos últimos 2 anos, bateu 10 milhões 

de clientes, é um banco digital que vem com muita 

força e tem capital, teve 40% da empresa adquirida 

pelo JP Morgan, então eu considero ela como outro 

destaque.

E, por fim, destaco a Cora, uma fintech com soluções 

para PMEs. Eles realizaram duas captações neste 

ano e já estão com quase 200 mil clientes, com a 

meta de 380 mil até o fim do ano e 1 milhão no ano 

que vem.

Importante analisar o porquê desse crescimento. No

caso de Nubank e C6 foi a ascensão dos bancos 

digitais e o apetite que as pessoas têm por esses 

tipos de soluções, que foi acelerado nesse período de 

pandemia onde muitas pessoas foram incluídas, ou 

parcialmente incluídas, no setor financeiro por causa 

desses serviços digitais. Além dos dois, o Inter 

também foi beneficiado com esse movimento, que 

contou com essa busca do consumidor por novas 

funções, um mercado mais aberto, Banco Central 

buscando regulamentações que possibilitem mais 

concorrência e o fato do brasileiro ser early adopter, 

o que também ajuda bastante o ecossistema.

E no caso da Cora, o que move o crescimento deles é 

o fato do segmento no qual eles atuam, das 

pequenas e médias empresas, ser gigante. Mais de 

90% das empresas brasileiras são de pequeno ou 

médio porte, com maior concentração em 

microempreendedores e microempresas, estamos 

falando de mais de 20 milhões de empresas, que 

muitas vezes ainda são desassistidas pelos grandes 

bancos. Por isso o crescimento de startups como o 

Linker, que foi recentemente adquirida pela Omie, 

Conta Simples e outras empresas que atendem esse 

público.

Como síntese, eu destacaria o crescimento dos 

bancos digitais e cada vez mais iniciativas buscando 

públicos específicos, como as PMEs.

Quais startups vocês fizeram a cobertura e 
parecem mais promissoras e disruptivas?
Tem muitas fintechs boas surgindo. Uma delas é a 

Vórtx, de infraestrutura para o mercado financeiro, 

eles captaram esse ano e também fizeram algumas 

aquisições e com isso tem crescido bastante e são 

bem promissores. Também penso na Olívia, que de 

tão promissora atraiu a atenção do Nubank e foi 

adquirida recentemente.

Outra fintech que merece destaque é a Monkey 

Exchange, um marketplace de recebíveis que 

cresceu muito. Além de levantar uma rodada de 

investimento com a Kinea Ventures, o braço de 

corporate venture do Itaú, este ano, eles já estão 

começando a buscar um series B, que deve 

acontecer entre o final deste ano e início do próximo, 

conforme o Finsiders revelou.

E como terceiro destaque posso citar a Paketá, 

também investida da Kinea Ventures, que atua com 

crédito consignado privado. Cresceram bastante ➞

“A consolidação e os avanços do mercado financeiro”
Danylo Martins
Founder e 
Editor-Chefe
Finsiders
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➞ e estão contratando de forma acelerada, além de 

atuar em um nicho que tem muita oportunidade e 

que poucas fintechs exploram, apesar de estar 

crescendo nos últimos tempos.

Quais tecnologias tiveram destaque no ano? 
Acredito que um dos destaques, que tenho ouvido 

bastante, é sobre o uso de inteligência artificial, e 

dentro do tema temos a questão do machine 

learning. Outra tecnologia que está em voga é a 

questão do data analytics, utilizar melhor os dados e 

ter essas análises sendo feitas com mais frequência é 

um ponto cada vez mais importante, e que vai ser 

acelerado com o open finance.

O blockchain é outra tecnologia que vale o destaque, 

mas ela ainda é muito incipiente no Brasil, ainda tem 

espaço para muito desenvolvimento e ainda é muito 

restrita à artigos digitais, como cripto ativos, mas 

tem muito potencial na questão das finanças 

descentralizadas.

Além delas, outra tecnologia que possivelmente vai 

alterar o setor é o 5G. Houve o leilão recente no 

Brasil e é algo que pouca gente fala no setor 

financeiro, mas conectividade e estrutura de rede 

são muito importantes para qualquer serviço digital. 

Junto com isso também temos a questão do IoT, mas 

no setor financeiro ainda não é algo muito aplicável.

O que você tem sentido como tendência para o ano 
que vem?
Acredito que ano que vem não só as fintechs, mas as 

startups de modo geral, vão ter que lidar com o 

cenário político de eleições, que pode mudar um 

pouco o humor do mercado. Mas em relação ao 

mercado de fintechs, acredito que a partir do ano 

que vem vai começar um momento de análise dos 

desdobramentos do open banking, que começou, 

mas na prática ainda tem muito a ser feito. As 

instituições estão sofrendo com problemas de 

interoperabilidade e questões de integração dos 

sistemas, então temos que ver como essas questões 

irão se desdobrar. 

Outra tendência é o pagamento instantâneo, o PIX, 

abrindo novas possibilidade como, por exemplo, 

crédito via PIX e outros modelos que ainda devem 

surgir e disruptar o mercado. Devemos também ver 

outras empresas, não financeiras, como varejistas, 

telecomunicações, marketplaces, entre outros, 

oferecendo produtos financeiros embutidos por uma 

tendência do embed finance. Com o open finance, 

por mais que se tenha uma regulamentação a ser 

seguida, vai existir a possibilidade de se ligar com um 

agente regulado e poder oferecer produtos 

financeiros de forma mais simples e contextualizada 

para os clientes, oferecendo soluções no meio da 

jornada de compra do consumidor, sem precisar de 

desvios para chegar até o final.

Vejo o segmento B2B, principalmente o de PMEs, 

como uma tendência, sendo cada vez mais 

endereçada pelas fintechs pelo potencial gigante que 

o nicho oferece. E junto com essa questão, vejo a 

possibilidade de serviços cada vez mais 

especializados e nichados, como o público 

adolescente, gamers, 50+, e potenciais clientes que 

saem um pouco do lugar comum.

Por fim, outro mercado que vem crescendo é o de 

cripto. E não só cripto ativos, mas ativos digitais, 

NFTs, finanças descentralizadas, stablecoins e 

CBDCs. Este é um mundo gigante de ativos digitais 

que ainda é muito novo, já está acontecendo e vai 

crescer muito ainda. ◉

“A consolidação e os avanços do mercado financeiro”
Danylo Martins
Founder e 
Editor-Chefe
Finsiders
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Para quem tem o costume de acompanhar nossos materiais sabe que Fintech é o 

setor mais aquecido atualmente. Muito se fala sobre o número de deals e volume 

de investimento, mas o setor de Fintechs também possui o maior número de 

startups mapeadas pelo Distrito Dataminer. São 1264 fintechs. Isso significa 

17% a mais do que o segundo colocado, Retailtech, e 25% a mais do que o 

terceiro, martech. 

Quando olhamos para o desenvolvimento da nossa base, tivemos 424 novas 

startups sendo cadastradas dentro do nosso banco de dados. Este número 

representa hoje 33,5% da nossa base de Fintech. 

Os dados foram coletados tanto pelo cadastro da própria startup dentro do 

nosso sistema, como de forma ativa, pelo trabalho do nossos time de Dataminer, 

que se empenha mensalmente em buscar novas startups do ecossistema.

Quantidade de fintechs em relação aos outros setores

Setor
Número de 
startups

Fintech 1264
Retailtech 1080
Martech 1013
Healthtech 982
ESG 894
Cyber 229

 1264
Startups

DEZ
2021

+424840
Startups

DEZ
2020
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Diferente de outros setores, onde novas tecnologias e nichos foram criados e 

ganharam destaque este ano, Fintech não mudou sua taxonomia. Isso significa que 

mantivemos nossos critérios de classificação com as mesmas 14 categorias que 

existiam em dezembro de 2020. Porém, a representatividade entre categorias se 

alterou ao longo do ano.

Quando analisamos as categorias mais representativas temos Crédito, Meios de 

Pagamento e Backoffice no top 3, juntas somam 45,7% das fintechs. Em 2020 

tínhamos as mesmas categorias no top 3, mas em ordens diferentes. A ordem de 

2020 era Meios de Pagamento, Backoffice e Crédito. Isso evidencia o quanto a 

categoria de crédito cresceu neste ano, vimos diversas ofertas sendo abordadas por 

visões inovadoras, entre elas o microcrédito, crédito agrícola, crédito imobiliário e 

crédito para PJs.

Apesar de Crédito ter a maior representatividade entre as fintechs, quando 

analisamos a diferença percentual temos a categoria de Tecnologia tendo o maior 

crescimento (1,99%), seguido por Serviços Digitais (1,32%) e finalmente Crédito 

(0,88%). Iremos analisar mais a fundo quais foram as subcategorias com maior 

destaque na próxima página.

De forma antagônica, Risco e Compliance, Meio de Pagamentos e Crowdfunding 

foram as categorias com o maior decréscimo, com -2,42%, -0,92% e -0,84%, 

respectivamente.

Evolução das categorias

Ano Diferença
Categorias 2020 2.021
Crédito 14,78% 15,66% 0,88%
Meios de Pagamento 16,49% 15,58% -0,92%
Backoffice 15,12% 14,49% -0,63%
Serviços Digitais 7,56% 8,88% 1,32%
Tecnologia 6,30% 8,29% 1,99%
Criptomoedas 6,30% 7,04% 0,74%
Investimentos 6,07% 6,62% 0,55%
Risco e Compliance 8,36% 5,95% -2,42%
Fidelização 4,58% 4,19% -0,39%
Finanças Pessoais 4,24% 4,02% -0,22%
Crowdfunding 4,35% 3,52% -0,84%
Dívidas 2,41% 2,43% 0,02%
Câmbio 2,06% 1,68% -0,39%
Cartões 1,37% 1,68% 0,30%
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As três categorias com maior representatividade 

possuem dez subcategorias englobadas, destas 6 

possuem as maiores representatividades. São 

elas: Processamento (8,79%), Gestão Financeira 

(8,12%), Oferta Direta (7,04%), Contabilidade 

(5,70%), Marketplace (4,69%) e PdV (4,52%).

Como citamos na página anterior, Crédito, 

Tecnologia e Serviços Digitais tiveram os maiores 

crescimentos por categoria. Quando nos 

aprofundamos em suas subcategorias vemos que 

cinco delas estão no top 10. São elas Oferta 

Direta, Marketplace e Antecipação, que são 

subcategorias de Crédito, além de Contas 

Digitais, de Serviços Digitais, e Infraestrutura, da 

subcategoria de Tecnologia.

Representatividade das subcategorias

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS NÚM. DE STARTUPS REPRESENTATIVIDADE
Tecnologia Banking as a Service 34 2,85%
Tecnologia Open Banking 24 2,01%
Tecnologia Infraestrutura 41 3,43%
Serviços Digitais Bancos Digitais 26 2,18%
Serviços Digitais eWallets 25 2,09%
Serviços Digitais Contas Digitais 54 4,52%
Serviços Digitais Outra categoria 1 0,08%
Risco e Compliance Análise de Risco 28 2,35%
Risco e Compliance Antifraude 24 2,01%
Risco e Compliance Compliance 19 1,59%
Meios de Pagamento PdV 54 4,52%
Meios de Pagamento Mobile 27 2,26%
Meios de Pagamento Processamento 105 8,79%
Investimentos Marketplace 17 1,42%
Investimentos Ativos Financeiros 27 2,26%
Investimentos Gestão de Investimentos 35 2,93%
Finanças Pessoais Educação Financeira 14 1,17%
Finanças Pessoais Gestão Pessoal 34 2,85%
Fidelização Benefícios 20 1,68%
Fidelização Programas de Fidelidade 29 2,43%
Fidelização Marketplace 1 0,08%
Dívidas Negociação de Dívidas 29 2,43%
Câmbio Câmbio 12 1,01%
Câmbio Cross-border 8 0,67%
Crédito Consórcios 12 1,01%
Crédito Antecipação 35 2,93%
Crédito Oferta Direta 84 7,04%
Crédito Marketplace 56 4,69%
Crowdfunding Equity 19 1,59%
Crowdfunding Projetos 23 1,93%
Criptomoedas Pagamentos 18 1,51%
Criptomoedas Corretoras 46 3,85%
Criptomoedas Investimentos 20 1,68%
Cartões Crédito 9 0,75%
Cartões Pré-Pagos 11 0,92%
Backoffice Precificação 8 0,67%
Backoffice Gestão Financeira 97 8,12%
Backoffice Contabilidade 68 5,70%
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Maxnaun Gutierrez
Partner & Head de 
Pessoa Física, 
Produtos e CRM
C6 Bank

Criando 
ecossistemas 
financeiros

Como vocês se posicionaram nas movimentações 
do setor financeiro deste ano? Quais movimentos 
estratégicos vocês realizaram?

A evolução da agenda do Banco Central é 

superimportante para a evolução do mercado. O Pix, 

por exemplo, foi adotado em massa pela sociedade, 

numa demonstração de que a população está 

preparada para essa onda de digitalização conduzida 

pelo mercado financeiro. O Pix já representa a 

maioria das transações feitas pelo banco, 

praticamente substituindo o TED.

Quando olhamos para o cenário de um ano de Pix e 

segundo ano de pandemia, vemos uma digitalização 

cada vez maior do consumidor. Nós e os demais 

bancos digitais registramos um crescimento muito 

alto no número de contas nesse período, com o Pix 

se reforçando como principal meio transacional, o 

que demonstra como a agenda do Banco Central foi 

acertada.  

O Pix é um produto que o consumidor entende com 

mais facilidade, porque já estava acostumado a fazer 

transferências. Agora, essa ferramenta está 

disponível 24x7, em tempo real, trazendo mais valor 

para o cliente. 

A segunda agenda que o Banco Central vem 

conduzindo é a do Open Banking. Essa tem uma 

complexidade muito maior do ponto de vista de 

construção do sistema financeiro, porque envolve a 

integração de vários produtos e serviços neste 

ambiente que o BC está provendo. Isso tem como 

consequência uma jornada mais longa de construção 

e um desafio muito grande de entendimento: como 

essas instituições vão levar ao consumidor o que é o 

Open Banking e o Open Finance e quais as 

vantagens para o consumidor.  

O C6 Bank está olhando essa agenda e estamos 

muito próximos, não só no aspecto regulatório, mas 

de oportunidade de negócio, de poder mostrar 

novidades ao consumidor. Estamos aguardando a 

consolidação do Open Banking para mostrar algo 

sólido ao mercado, e não apenas soluções pontuais. 

Qual o diferencial do C6 Bank enquanto fintech do 
seu segmento?

O primeiro diferencial do C6 Bank, que não se 

apresenta como fintech, está na concepção do nosso 

negócio. Nascemos com a proposta de ser um banco 

completo para o nosso cliente, com um 

custo-benefício ultravantajoso. Uma pesquisa da 

Proteste divulgada neste ano mostrou que o 

consumidor brasileiro chega a gastar quase R$ 1 mil 

➞
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por ano com tarifas bancárias cobradas por serviços 

básicos. No C6 Bank, o cliente não precisa se 

preocupar com tarifas para usar o banco. A partir 

dessa proposta, que inclui conta gratuita, saques e 

transferências sem cobrança de tarifas, o 

consumidor também tem acesso a outros produtos e 

serviços que não existem ou são restritos a um 

público de alta renda em outros bancos brasileiros.  

Fomos o primeiro banco a oferecer tag de pedágio 

totalmente gratuita, sem mensalidade ou taxa de 

adesão. No C6, o cliente usufrui gratuitamente de 

um produto que tem mensalidade de cerca de R$ 20 

no mercado. Esse é um diferencial que oferecemos 

desde o lançamento do banco, há dois anos e meio. 

Hoje, alguns players dizem que oferecem tag 

gratuita, mas cobram pela emissão.  

Por meio da nossa Conta Global, também temos a 

melhor oferta para quem viaja ao exterior. Todo 

cliente do C6 Bank consegue abrir uma conta em 

dólar ou euro em apenas um clique no próprio app 

do banco, sem burocracia. Essa conta no exterior 

pode ser movimentada 7 dias por semana, durante 

24 horas. Com o cartão de débito da conta global, 

nossos clientes podem sacar dinheiro lá fora e fazer 

compras em moeda estrangeira, economizando 

cerca de 7%, na comparação com cartão de crédito.  

Também lançamos neste ano a Conta Global de 

Investimentos. Com poucos cliques, nosso cliente 

consegue investir em ativos internacionais. Quem 

tiver uma Conta Global de Investimentos no C6 

Bank pode comprar e vender ações em bolsas de 

valores americanas, além de investir em produtos de 

renda fixa mais sofisticados, como mutual funds e 

hedge funds de gestoras consagradas, como Invesco, 

Morgan Stanley Investment Management e PIMCO.  

A conta global de investimentos integra a nossa 

plataforma de investimentos, que vem sendo 

incrementada nos últimos dois anos para ser uma 

das mais completas do mercado. Pelo app, é possível 

aplicar em renda fixa, renda variável e mais de 300 

fundos. Neste ano, como comentei anteriormente, o 

banco também lançou um serviço inovador, 

desenvolvido internamente, para que os clientes 

tenham acesso a uma assessoria que ajuda na 

diversificação de seus investimentos de forma 

personalizada, o C6 TechInvest.  É possível montar 

carteiras distribuindo os recursos entre ativos do 

Brasil e do exterior, de renda fixa e variável, e até 

ouro e prata, com aplicação inicial de R$ 1 mil. 

Dei esses exemplos para explicar que nosso 

diferencial é ter essa oferta completa e inovadora 

com o melhor custo benefício possível.  

Qual a visão de vocês sobre produtos para MEIs e 
pequenas empresas? O que vocês pensam em fazer 
no futuro?

Temos uma oferta para pessoas jurídicas que inclui 

MEIs e pequenas e médias empresas. Assim como 

fizemos para pessoas físicas, desenvolvemos toda a 

oferta para PJ dentro do app do C6 Bank. Tanto a 

pessoa física quanto a jurídica abre a sua conta 

diretamente no aplicativo. Os PJs também possuem 

conta gratuita, cartão de débito e crédito, Pix 

gratuito, além de terem a opção de contratar as 

maquininhas C6 Pay, entre outros serviços. Nossa 

estratégia está pautada em ser um banco completo 

também para a pessoa jurídica e em oferecer crédito 

para esse público. 

➞“Criando ecossistemas financeiros”

Maxnaun Gutierrez
Partner & Head de 
Pessoa Física, Produtos 
e CRM
C6 Bank
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Como vocês enxergam os avanços do PIX e as novas 
modalidades que estão surgindo? Vocês pensam em 
produtizar de alguma forma?

O Pix traz uma clareza para entender a real 

movimentação financeira dos clientes. Pegando o 

exemplo dos próprios PJs: ao receber dinheiro vivo, 

esse recurso não necessariamente circulava pela 

conta corrente, então não era possível ter a real 

visão do faturamento dessa empresa.  

Com a chegada do PIX e a rápida adoção dos meios 

de pagamento, esse dinheiro começou a ser visto e 

passar pela conta desses clientes, possibilitando 

entender essa jornada. Isso melhora muito o 

entendimento do consumidor, o entendimento da 

sua real capacidade financeira e consequentemente 

uma melhor oferta de produtos financeiros, como o 

crédito.

O que você tem sentido como tendência para o ano 
que vem?

As expectativas para o ano que vem acompanham a 

agenda do Banco Central. Primeiro, temos a 

evolução do Pix, que acabou de ser aprimorado com 

o lançamento do Pix Saque e do Pix Troco. O avanço 

dessa agenda é um fator muito importante para a 

redução de um dos principais custos de serviço, que 

é o saque. Diminuindo o custo do saque, 

consequentemente conseguimos ter um custo 

menor no sistema financeiro como um todo. 

Diferentemente de outros bancos, nós já não 

cobramos tarifa de saque, mas temos esse custo. A 

agenda de desenvolvimento do Pix Saque, Pix Troco, 

Pix por aproximação, agendamento e parcelamento 

é super importante para o mercado brasileiro, 

porque cria alternativas em cima de uma plataforma 

que hoje praticamente toda a população já usa.

Como segundo ponto, um elemento importante é a 

agenda de Open Banking e Open Finance, 

envolvendo não só o que já está implementado e 

mapeado, mas toda a evolução para se negociar um 

pagamento ou migrar informações entre contas e 

beneficiários. Com isso, eliminamos os pontos de 

fricção que existem para levar dados de um cliente 

de uma instituição financeira para outra. 

Vemos grande parte da população abrindo suas 

contas digitais, mas migrar todo o seu 

relacionamento gera uma complexidade, porque o 

trabalho de cadastramento de contas e migração de 

base de favorecidos não segue um mesmo trilho. A 

evolução dessa agenda fará com que haja um 

aumento no número de contas e facilitará a migração 

de dados de clientes de uma instituição para outra.

E para finalizar, quais os maiores desafios do C6 

Bank, hoje?

Podemos dividir os desafios em fases. No primeiro 

ano, o desafio era criar nossa base de produtos. Hoje 

temos mais de 30 na nossa plataforma. No segundo 

ano, tivemos que mostrar nosso poder de atração de 

clientes, com abertura de contas. Fomos o banco que 

mais rápido atingiu a marca de um milhão de contas 

abertas e hoje temos mais de 12 milhões de clientes. 

O próximo desafio é engajar ainda mais nossos 

clientes, de modo que usem cada vez mais nossos 

produtos e serviços. O caminho é oferecer produtos 

inovadores e ser um banco completo para todos os 

perfis de clientes. O desafio é exatamente este: 

mantê-los fiéis e engajados na nossa plataforma.“Criando ecossistemas financeiros”

Maxnaun Gutierrez
Partner & Head de 
Pessoa Física, Produtos 
e CRM
C6 Bank
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Quando olhamos para o panorâma de pessoas 

dentro do contexto de Fintech, temos duas 

subcategorias que se destacam com 

representatividade de dois dígitos. São elas PdV e 

Bancos Digitais.

PdV tem 19,07% de representatividade, muito por 

conta de Stone e PagSeguro, que possuem 9,8 mil e 

5,6 mil funcionários respectivamente, enquanto as 

outras startups possuem menos de 600 

funcionários. Bancos Digitais são o segundo 

colocado com 15,15% do total. E, assim como em 

PdV, algumas empresas elevam os volumes dos 

times, são elas: Nubank (6797), Agi (3214), C6 

Bank (1997), Will Bank (891) e Next (780), as 

outras  possuem menos de 60 funcionários.

Entre as top 10 subcategorias com os maiores 

times, temos cinco de categorias que tiveram 

crescimento de representatividade em número de 

startups (duas de Serviços Digitais, duas de 

Crédito e uma de Tecnologia) . 

Impacto humano e quadro de funcionáriosCATEGORIAS SUBCATEGORIAS FUNCIONÁRIOS PORCENTAGEM
Backoffice Gestão Financeira 3920 4,42%
Backoffice Contabilidade 2025 2,33%
Backoffice Precificação 114 0,23%
Câmbio Cross-border 390 0,53%
Câmbio Câmbio 143 0,26%
Cartões Crédito 966 1,17%
Cartões Pré-Pagos 207 0,33%
Crédito Oferta Direta 6248 6,99%
Crédito Marketplace 2117 2,43%
Crédito Antecipação 853 1,04%
Crédito Consórcios 118 0,23%
Criptomoedas Corretoras 980 1,18%
Criptomoedas Investimentos 192 0,31%
Criptomoedas Pagamentos 161 0,28%
Crowdfunding Equity 239 0,36%
Crowdfunding Projetos 221 0,34%
Dívidas Negociação de Dívidas 671 0,84%
Fidelização Programas de Fidelidade 969 1,17%
Fidelização Benefícios 629 0,79%
Fidelização Marketplace 7 0,11%
Finanças Pessoais Educação Financeira 955 1,15%
Finanças Pessoais Gestão Pessoal 492 0,64%
Investimentos Ativos Financeiros 1685 1,96%
Investimentos Gestão de Investimentos 1112 1,33%
Investimentos Marketplace 285 0,41%
Meios de Pagamento PdV 17205 19,07%
Meios de Pagamento Processamento 7815 8,72%
Meios de Pagamento Mobile 3882 4,38%
Risco e Compliance Antifraude 4346 4,89%
Risco e Compliance Análise de Risco 1861 2,15%
Risco e Compliance Compliance 492 0,64%
Serviços Digitais Bancos Digitais 13652 15,15%
Serviços Digitais Contas Digitais 4448 5,01%
Serviços Digitais eWallets 1344 1,58%
Tecnologia Banking as a Service 3567 4,03%
Tecnologia Infraestrutura 1521 1,78%
Tecnologia Open Banking 1496 1,75%
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Ao olharmos para a distribuição do porte da empresas, vemos que a maioria se 

encontra na faixa de 6 à 20 funcionários. Se pegarmos a faixa de 1 à 50, que são 

empresas de pequeno porte, temos  78,2% do setor. Esse número  acaba sendo 

natural, pois existem muitas empresas novas no mercado, que estão em fase de 

validação de ideia e produto, além da dificuldade do próprio ato de empreender, 

que já é um desafio que muitos não conseguem superar e estagnam, ou possuem 

crescimentos mais lentos.

Porém, vale o destaque de que 7,7%, ou seja 97 fintechs, estão na faixa entre 

101 e 250 funcionários e 2,8%, que representa 35 startups, estão na faixa acima 

de 500 pessoas no time. Isso demonstra que já temos soluções maduras e que 

outras ainda estão trilhando esse caminho, com relativo sucesso e potencial. 

Quando pegamos o retrato do modelo de negócios vemos que a maioria (52,9%) 

das startups que atuam no setor financeiro são voltadas para o modelo B2B, 

prestando serviços e oferecendo produtos para outras empresas, 

independentemente do setor. Em seguida o modelo de negócios mais comum é o 

B2C, com soluções diretamente elaboradas para o cliente final, e o terceiro 

modelo mais comum é o B2B e B2C, ou seja, aquelas startups que solucionam e 

conectam as duas pontas da cadeia, tanto o prestador de serviço, como o cliente 

final. No Brasil, temos um número extremamente reduzido de soluções voltadas 

para o governo, chegando a ser menor do que as soluções entre pessoas, P2P.

 

Porte das fintechs e modelos de negócio

FAIXA DE 
FUNCIONÁRIOS PORCENTAGEM
1 - 5 28,88%
6 - 20 32,34%
21 - 50 17,01%
51 - 100 8,31%
251 - 500 2,97%
101 - 250 7,72%
500+ 2,77%

PÚBLICO CONTAGEM
B2B 52,93%
B2C 27,06%
B2B e B2C 13,91%
B2B2C 5,26%
P2P 0,51%
B2G 0,17%
B2B e B2G 0,17%

Divisão por faixa de funcionários

Divisão por modelo de negócio
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Nota: O DM Score é o  ranking de startups do Distrito que leva em conta 

diversos fatores do estado atual e do crescimento da startup. Vale ressaltar que 

o score é baseado em dados da nossa própria base e da base de terceiros, logo a 

falta dos mesmos têm grande influência na classificação final, o que explica 

algumas mudanças bruscas na variação do ranking. A startups Agi e FIS Brasil 

não possuem base de variação pois ainda não haviam sido mapeadas em 

dezembro de 2020.

Neste ano tivemos seis novas startups no top 10, Agi, Ebanx, Pravaler, FIS Brasil, 

Omie e Transire, substituindo Stone, PicPay, Creditas, C6 Bank, Warren e Franq. 

PagSeguro, Neon, Nubank e Clearsale se mantiveram no topo, com PagSeguro se 

mantendo na primeira posição por dois anos consecutivos.

Top 10 fintechs segundo DM Score 2021

2021

Startup DM Score
Variação desde

dez 2020

PagSeguro 919 =

Neon 865 ↑  +6

Agibank 864

Ebanx 851 ↑  +8

Pravaler 835 ↑  +31

Nubank 831 ↓  -2

FIS Brasil 818

Clearsale 811 ↓  -3

Omie 810 ↑  +6

Transire 801 ↑  +112

https://pagseguro.uol.com.br/
https://neon.com.br/
https://agibank.com.br/home
https://www.ebanx.com/br/
https://www.pravaler.com.br/
https://nubank.com.br/
https://www.fisglobal.com/
https://br.clear.sale/
https://www.omie.com.br/
http://transire
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Por mais um ano o setor de Fintech segue na 

liderança do ecossistema de inovação brasileiro. As 

fintechs receberam 166 deals no ano, 

movimentando US$ 3,6 bilhões de dólares em 2021, 

um crescimento de 83% quando comparado com o 

volume de US$ 1,8 bilhões investido no ano passado.

Podemos notar também que o setor segue uma 

média relativamente constante de investimento, 

Comparativo de investimento em relação aos outros setores
com uma boa distribuição ao longo dos trimestres, 

exceto no segundo tri, quando tivemos o mega 

round do Nubank. Isso nos indica um ecossistema 

cada vez mais maduro e equilibrado, apresentando 

uma robustez para novas oportunidades e 

investimentos.

Comparativo de investimentos entre setores

Investimento em fintechs em 2021, por quarter

Volume de investimentos (US$ M) Número de deals

Volume de investimentos (US$ M)

Número de deals

SETOR 
PRINCIPAL

NÚM. 
DEALS

VOLUME DE 
INVESTIMENTO 
(Milhões de US$)

FinTech 153 3505,2

RetailTech 69 1031,2

HealthTech 56 307,2

EdTech 50 553,6

deal_quarter NÚM. DEALS VOLUME (EM US4 
MILHÕES)

Q1 38 620,2

Q2 44 1886,6

Q3 42 492,8

Q4* 28 500,7
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Quando olhamos para as categorias mais investidas 

do ano conseguimos observar a maturidade que 

cada vertical se encontra. 

Vemos que existe uma concentração de 

investimentos na área de crédito, área que, como já 

citamos, desenvolveu uma variedade de produtos 

para a disponibilização de crédito e teve um 

crescimento expressivo este ano. É de se notar que a 

quantidade de seeds e series A endossam a tese de 

que o mercado está se renovando e startups na fase 

de validação de produto e market fit estão 

aquecidas.

Com metade do número de investimentos, a 

categoria Serviços Digitais também merece 

destaque pois é a categoria com maior volume de 

dinheiro aportado, aproximadamente US$1,5 bilhão. 

Isso se deve às rodadas series G e de private equity.

As outras 3 categorias possuem números próximos 

de deals, com a diferença de que Meios de 

Pagamento concentra mais investimento late stage.

Investimento por estágio das categorias mais investidas

CRÉDITO
SERVIÇOS 
DIGITAIS TECNOLOGIA

MEIOS DE 
PAGAMENTO

INVESTIMENT
OS

Private Equity 1 1 1 2

Series G 1

Series C 3 1

Series B 4 2 2 4 1

Series A 11 4 4 2 2

Seed 12 6 3 2 2

Pré-Seed 4 1 3 1 4

Anjo 1 1
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Ranking das maiores rodadas do ano

Startup Funding Valor US$ M

1 Nubank Series G 1150

2 EBANX Series C 430

3 Mercado Bitcoin Series B 200

4 Cloudwalk Series B 190

5 Cloudwalk Series C 150
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O setor de Fintech, além de contar com o maior 

número de captações de investimentos, tanto em 

termos de quantidade como volume de dinheiro, 

também vem mostrando forte crescimento no 

número de fusões e aquisições desde 2019.

Desde 2010, o percentual de aquisições feitas por 

startups subiu aproximadamente 10%, ao passo que 

as aquisições feitas por parte das corporações 

diminuíram aproximadamente 10%. Por parte de 

investidores institucionais, se manteve estável.

Dito isso, observa-se que, apesar da tendência de 

inovação corporativa e corporate venture capital, a 

velocidade e poder das grandes fintechs têm 

mostrado impacto maior no curto prazo em termos 

de número de aquisições. 

Análise de M&As nos últimos anos

Ano NÚM. M&As

2011 2

2012 0

2013 0

2014 4

2015 5

2016 4

2017 7

2018 3

2019 7

2020 26

2021 55
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Contudo, em vista do contexto de maior promoção da inovação pelo Banco Central 

é esperado maior apoio para o lado das fintechs.

Marco Legal das Startups

A lei complementar que ganhou o nome de “Marco Legal das Startups” visa traçar 

princípios para as entidades públicas liderem com o empreendedorismo inovador 

facilitando a abertura, gestão e desconstituição das startups. Uma das principais 

mudanças foi o Estado poder contratar soluções inovadoras via licitação, o que vai 

impactar não só fintechs, mas todas as empresas inovadoras.

Segundo o marco, as startups são empresas nascentes, ou com operações muito 

recentes, com atuação inovadora através de seus modelos de negócios, ou nos 

produtos e serviços ofertados. Para receberem os fomentos especiais que vão ser 

criados a partir do marco também é necessário, dentre outros critérios, possuir  

receita bruta de até R$ 16 milhões no ano anterior, ou aproximadamente R$ 1,3 

milhão por mês, no caso de possuir menos de 1 ano de existência e até 10 anos de 

inscrição do CNPJ.

Além disso, a lei formalizou algumas questões ligadas a constituição societária e 

recebimento de investimento as quais, na prática, já existiam antes do marco, mas a 

inclusão melhora a interpretação e a segurança jurídica.

Febraban e Zetta: Bancos X Fintechs

Embora exista em certa medida um movimento de colaboração entre fintechs e 

bancos mais tradicionais não necessariamente essa relação concorrencial será 

sempre amistosa. 

O Banco Central é um dos principais responsáveis por instaurar normas e regular o 

setor financeiro, no entanto a instituição não acompanhou a evolução dos novos 

modelos de negócio na mesma medida que precisaria fazer reformas nas antigas 

regulações, favorecendo tanto brechas que beneficiam as fintechs quanto a 

impossibilidade de permitir novos modelos de negócio trazidos por novas startups. 

A criação do LIFT e Sandbox, que abordaremos em  páginas a seguir, se encaixam 

nesse contexto.

A Zetta (instituição que representa as fintechs) fez uma publicação dizendo que os 

grandes bancos teriam subido os juros cobrados acima da inflação durante a 

pandemia. Em resposta a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) chegou a 

publicar que as fintechs querem ser como os bancos, mas sem as regulações e  

impostos atribuído aos mesmos, chegando a acusar uma fintech de cobrar taxas 

abusivas. 

Resta saber se os grandes bancos vão começar a aumentar a pressão para frear as 

fintechs ou as mesmas conseguirão mais apoio regulatório nos próximos anos. 

Highlights do ano
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O PIX é uma ferramenta recente e ainda passa por algumas  evoluções, devido ao 

grande número de casos de crimes e roubos relacionados à solução, o Banco 

Central instituiu uma limitação nas transferências durante o período noturno das 

20h às 6h, só sendo possível fazer transferências de até R$ 1000,00. Mesmo assim, 

o PIX se mostra com muito mais vantagens do que desvantagens.

Podemos relacionar que o grande sucesso do recurso também se explica pela 

pandemia do covid-19, que exigiu afastamento social e demandou por soluções sem 

contato, além de contar com um período inclusão financeira por parte de muitos 

brasileiros, que abriram suas contas digitais pela primeira vez . Tendo em vista essa 

chegada de novas pessoas ao mundo das transações digitais, o contexto apresenta 

um impacto muito positivos para o giro econômico e crescimento do sistema 

financeiro.

Lançado em novembro de 2020, o PIX é um projeto do Banco Central que teve o 

direcionamento de política pública para inclusão financeira. Segundo dados do 

próprio Banco Central, 45,6 milhões de pessoas que não usaram TED nos doze 

meses anteriores ao lançamento do PIX, utilizaram o novo recurso pelo menos uma 

vez até outubro deste ano.

O Brasil foi o país com a adesão mais rápida de pagamento instantâneo no mundo se 

formos considerar o número de transações per capita de acordo com dados 

divulgados pelo Banco Central. Sua adoção permanece em crescimento, já 

superando outros meios de pagamento mais tradicionais como TED, DOC, boleto e 

cheque. Em vista disso, adotar o PIX não é apenas mais uma forma de conveniência 

para os consumidores, mas uma questão estratégica para as empresas.

Ele também ajuda na democratização do controle financeiro pois, hoje, as  grandes 

empresas ainda possuem um maior poder de barganha para negociar melhores 

taxas com os serviços de pagamento e em sistemas de gestão financeira, agora as 

pequenas e médias empresas (PMEs) passam a usar o recurso como forma de 

controle e com isso a relação com os bancos fica mais transparente e pode resultar 

em melhores ofertas de crédito e prazos de negociação. 

Muitos trabalhadores informais também aderiram ao PIX para receber os 

pagamentos de seus produtos e serviços. Além disso, ele tem a vantagem de se ter o 

ativo imediatamente após a venda, diferente do recebimento por cartão de crédito, 

cheque, ou boleto. 

PIX, inclusão financeira e digitalização das empresas
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Chaves cadastradas

Estatísticas de adesão do PIX

Mês CNPJ Email, Celular e CPF Chaves Aleatórias Total

nov./2020 2,10 70,64 22,53 95,27

dez./2020 2,83 95,61 35,44 133,88

jan./2021 3,39 112,63 43,37 159,39

fev./2021 3,84 127,52 50,51 181,87

mar./2021 4,29 142,93 59,36 206,58

abr./2021 4,66 157,23 68,75 230,64

maio/2021 5,00 170,90 78,44 254,34

jun./2021 5,31 182,28 86,78 274,37

jul./2021 5,64 193,17 95,35 294,16

ago./2021 5,94 203,28 104,05 313,27

set./2021 6,2 212,09 112,48 330,77

out./2021 6,45 220,48 121,17 348,10

nov./2021 6,69 228,19 129,45 364,33

O número de chaves cadastradas continua 
crescendo todos os meses, como mostrado ao lado, 
sendo essa a forma de viabilizar as transações via 
PIX, evidenciando,  cada vez mais, a crescente 
adesão.

Na próxima página mostraremos um gráfico com o 
número de transações por modalidade e o 
percentual do volume transacionado. Através dele 
podemos notar que a grande maioria do número de 
transações ocorrem na modalidade P2P e que a 
proporção de pagamento P2B tem aumentado mês 
após mês. Isso significa que as pessoas estão, cada 
vez mais,  pagando empresas através do PIX.

Além disso, quando olhamos para o volume 
transacionado podemos notar que, apesar de não 
ser tão representativo em número de transações, a 
modalidade B2B representa uma fatia relevante do 
total do volume transacionado, ou seja, empresas 
têm pago outras empresas com um ticket médio 
muito superior, se comparado com a modalidade 
P2P, mostrando a relevância de adotar esse 
método de pagamento dentro das empresas.

©Banco Central
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% do volume total transacionado e número de transações

Uso do PIX por tipo de usuário
Mês G2P, P2G, B2G, G2B, G2G P2B B2P B2B P2P

nov./2020 0,11% 5,38% 9,82% 39,22% 45,47%

dez./2020 0,20% 5,86% 11,22% 37,18% 45,54%

jan./2021 0,38% 7,77% 11,34% 35,57% 44,94%

fev./2021 0,40% 8,57% 12,18% 34,02% 44,82%

mar./2021 0,34% 9,03% 11,91% 35,98% 42,74%

abr./2021 0,16% 9,80% 11,87% 35,76% 42,41%

maio/2021 0,19% 10,17% 11,92% 35,56% 42,17%

jun./2021 0,23% 10,01% 12,17% 35,35% 42,23%

jul./2021 0,22% 10,24% 12,69% 34,00% 42,85%

ago./2021 0,25% 10,36% 12,72% 35,26% 41,41%

set./2021 0,26% 10,21% 12,50% 36,09% 40,94%

out./2021 0,24% 10,31% 12,68% 35,12% 41,65%

nov./2021 0,25% 10,61% 12,89% 35,84% 40,41%

Mês G2G, G2P, G2B, B2G, P2G B2B B2P P2B P2P Total

nov./2020 0,00 0,63 1,62 1,44 23,92 27,61

dez./2020 0,02 2,80 8,16 7,96 105,95 124,89

jan./2021 0,05 4,40 12,28 14,13 138,90 169,77

fev./2021 0,07 6,17 20,59 21,16 181,35 229,35

mar./2021 0,12 9,25 30,70 35,05 253,27 328,39

abr./2021 0,21 10,85 38,17 47,59 313,46 410,29

maio/2021 0,56 13,73 58,62 64,71 405,56 543,18

jun./2021 0,54 15,85 70,17 79,02 460,43 626,02

jul./2021 0,81 18,90 78,92 99,60 547,45 745,68

ago./2021 1,25 21,86 72,20 118,56 601,32 815,19

set./2021 1,25 23,31 66,24 132,51 647,90 871,21

out./2021 1,18 25,04 70,24 152,72 730,67 979,86

nov./2021 1,38 27,72 75,61 171,44 758,89 1.035,04

©Banco Central
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Funcionalidades com expectativa de implementação:Funcionalidades adicionadas esse ano:
 

PIX e suas oportunidades
- Obrigatoriedade do 

pagamento 

agendado

- Pix cobrança com 

pagamento 

imediato 

- Pix Saque e Pix 

Troco

- Gestão de limite nos 

aplicativos 

- Bloqueio cautelar e 

mecanismo especial 

de devolução

- Pix sem uso de 

internet

- Pix por 

aproximação

- Pix com débito 

automático de 

contas recorrentes

- Pix internacional

- Pix parcelado

- Pix cobrança para 

pagamento futuro 

com previsão de 

juros e multa

Obrigatorie-
-dade do 

pagamento 
agendado 

PIX cobrança 
com 

pagamento 
imediato 

PIX Saque 
e PIX Troco

Bloqueio 
cautelar e 

mecanismo 
especial de 
devolução

Gestão de 
limite nos 

aplicativos 

PIX sem uso 
de internet

PIX por 
aproximação

PIX com 
débito 

automático 
de contas 

recorrentes

PIX 
Parcelado

PIX 
internacional

PIX cobrança 
para 

pagamento 
futuro com 
previsão de 

juros e multa
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Esse movimento está acontecendo em diversos países no mundo. No Brasil, além de 

estar sendo bastante acelerado pela aprendizagem com as etapas que já tinham 

sido realizadas em outros países, também é um dos Open Finances mais 

abrangentes. Leis como a lei de sigilo bancário e a lei geral de proteção de dados 

(LGPD) foram essenciais nesse contexto para determinar as diretrizes de uso dos 

dados dos clientes pelas instituições.

As empresas financeiras estão dispostas a participarem do programa, pois elas 

também tendem a se beneficiar dessa troca de informações. Mas, o foco deve ser os 

consumidores, espera-se que as pessoas possam ficar receosas, pelo menos  em um 

primeiro momento, em compartilhar seus dados, ainda mais se tratando de dados 

ligados às finanças.

As tendências esperadas incluem os novos modelos de negócio que essa mudanças 

na dinâmica de mercado pode proporcionar e competição mais acirrada pela 

qualidade do produto.

Abordado em diversos conteúdos nossos durante o ano, o Open Banking e Open 

Finance não poderiam ficar de fora do report de fechamento do setor de Fintech. 

Retomando brevemente, Open Finance basicamente é o Open Banking mais 

abrangente, enquanto neste último o “mercado aberto” se destina apenas para 

produtos bancários, o Open Finance abarca outros tipos de produtos financeiros 

como seguros e previdência. O objetivo principal é melhorar a concorrência e 

inclusão financeira através da redução da assimetria de informação para oferecer 

melhores produtos.

O funcionamento consiste em um compartilhamento de dados autorizados pelos 

clientes com prazo máximo de 12 meses (após isso é necessário uma nova 

autorização de compartilhamento) e que se dividem em 3 categorias principais: 

Dados pessoais, Dados transicionais (renda, faturamento, capacidade de compra, 

conta corrente) e dados sobre os produtos e serviços usados. O compartilhamento 

é feito através do aplicativo das próprias instituições financeiras.

Embora seja bastante abordado na perspectiva dos clientes como pessoas físicas, 

esse novo sistema também beneficiará os clientes como pessoa jurídica. Para 

empresas, isso representa economia de tempo na procura de melhores produtos, 

podendo focar mais na atividade principal da empresa e redução de custos 

operacionais através das melhores taxas desses produtos.

Open Banking e Open Finance
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Volume de investimento da categoria Open BankingNo Brasil, o cronograma original sofreu alguns adiamentos, mas, desde 2018 

quando foi implementado o sistema de Open Banking no Reino Unido, tem se 

imaginado uma versão brasileira. Pensando na preparação para atuar nesse novo 

cenário, as movimentações de investimento para o Open Banking começaram, como 

mostramos no gráfico ao lado, já em 2018 e 2019, mas em 2020 e 2021 eles 

passaram a ser mais expressivos tendo em vista a aproximação das datas de 

implementação.

Classificamos fintechs na categoria Open Banking como aquelas que possuem uma 

tecnologia capaz de conectar e/ou facilitar o fluxo de informações entre empresas 

do sistema financeiro, tendo em vista que o grande foco desse projeto é o 

compartilhamento de informações para que as instituições possam ofertar seus 

produtos.

Como abordado, uma das tendências são os novos modelos de negócio que vão 

surgir com o Open Banking. No entanto, já existem startups que surgiram tendo em 

vista essa nova organização do sistema financeiro, abaixo temos alguns exemplos.

Open Banking e a atuação das startups

Ano
Número de 
deals

Volume de 
investimento 
(R$)

2018 3 11,48

2019 3 2,00

2020 5 15,54

2021 6 115,44

Spin Pay: Adquirida pelo Nubank este ano, a Spin Pay foi pioneira no 

Brasil em promover soluções de pagamento instantâneos. Pensada 

com foco no e-commerce, ela está atualmente ligada a fase 3 do Open 

Banking, trazendo linhas de crédito para os consumidores.

Akropoli: Aproveitando o Open Banking, a startup busca 

consolidar todas as finanças dos usuários e dar sugestões 

personalizadas para o cumprimentos de metas. Ela também oferta 

serviços para a inteligência de mercado das empresas financeiras

©DISTRITO

https://spinpay.com.br/
https://www.akropoli.com.br/
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Fase 3 - iniciada em 29/10/21

Compartilhamento dos serviços de iniciação de pagamento e encaminhamento de 

propostas de operações de crédito

Modelos de negócios esperados com a implementação dessa fase: 

- Iniciação de pagamentos incluindo PIX

- Solicitação de crédito para várias instituições ao mesmo tempo

Fase 4 - inicia em 15/12/21

 Compartilhar dados de outros tipos de produtos como seguros, previdência, 

câmbio e investimentos.

Modelos de negócios esperados com a implementação dessa fase: 

- Oferta e contratação desses produtos e serviços

Fase 1- iniciada em 01/02/2021

Dados como produtos, serviços e canais de atendimento  das instituições 

financeiras foram disponibilizados. Neste momento, não teve compartilhamento de 

dados dos clientes, mas serviu de base para as fases seguintes

Modelos de negócios esperados com a implementação dessa fase: 

- Comparadores de taxas de produtos e serviços

Fase 2 - iniciada em 13/08/2021

Pessoas começaram a compartilhar seus dados com outras instituições financeiras, 

incluindo dados pessoais e os financeiros. Aqui já foi possível receber ofertas de 

produtos e serviços baseados nesses dados

Modelos de negócios esperados com a implementação dessa fase: 

- Aplicativos de aconselhamento financeiro

Fases do Open Banking e Open Finance
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Os projetos selecionados para o primeiro ciclo do Sandbox foram divulgados em 

novembro e incluem empresas como Mercado Pago, JP Morgan e ItauCard. 

Algumas iniciativas que serão trabalhadas incluem: Empréstimos, câmbio e 

transações de pagamento, em cima do PIX.

Recentemente, o LIFT lançou um desafio para interessados desenvolverem MVPs 

com base no real digital, com o objetivo de validar a utilidade e a viabilização 

tecnológica. Para instituições interessadas em desenvolver projetos, as inscrições 

vão até o dia 11 de fevereiro de 2022 e o início da execução dos projetos está 

previsto para o dia 28 de março de 2022. Esperamos que já no próximo ano 

tenhamos uma visão mais clara de como a aplicação do real digital pode melhorar o 

setor financeiro e qual será sua relação, principalmente, com o PIX. Acreditamos 

que esse projeto está alinhado com as novas funcionalidades pensadas para o PIX 

nos próximos anos.

Para obter mais informações sobre o cronograma, regulamento e funcionamento 

clique aqui

O Sandbox e o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT) são duas 

iniciativas coordenadas pelo Banco Central, que acabam sendo bastante parecidas 

em determinados aspectos, principalmente no aspecto de fomento de inovação na 

área financeira. Ao mesmo tempo que garantem maior segurança, por serem 

observadas de perto por uma das instituições que regulam o sistema financeiro.

LIFT: Acompanha projetos tecnológicos em desenvolvimento, ou inovações do 

modelo de negócio ainda em estágio de maturação. Não é permitido oferecer os 

produtos e serviços a clientes reais, no período de testes, e pessoas físicas podem 

apresentar projetos. Umas das iniciativas que foram fomentadas pelo LIFT foi a 

fintech Spin Pay.

Sandbox: A “caixa de areia” consiste em acompanhar projetos inovadores mais 

amadurecidos, porém com necessidade de validar o modelo de negócio através de 

implementação. Por este motivo, aqui é permitido oferecer produtos e serviços a 

clientes reais no período de testes, mas o projeto precisa ser apresentado por 

pessoas jurídicas.

Caso os projetos tenham sucesso, o Banco Central, CVM e/ou Susep se encarregam 

de fazer ajustes nas regulações para permitir seu funcionamento e em casos de 

insucesso limitar com base nos riscos apresentados.

Desdobramentos do Sandbox e LIFT 

https://www.bcb.gov.br/site/liftchallenge
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José Calasans
Gerente de Inovação 
Aberta
Itaú Unibanco
Head de Fintechs 
Cubo

Bancos tradicionais 
também sabem 
como inovar

Qual a importância da inovação aberta dentro do 
Itaú e como isso tem impacto dentro do banco? 
Quais estratégias de inovação aberta vocês estão 
adotando?
A inovação aberta vem ganhando bastante espaço 

dentro do Itaú Unibanco. Atualmente temos clareza 

de que precisamos ter uma postura humilde e aceitar 

que diversas inovações relevantes serão criadas fora 

do banco. Como nosso intuito é levar o que há de 

melhor ao nosso cliente, é natural que busquemos 

essas inovações no mercado.

Nós temos algumas estratégias para buscar inovação 

aberta aqui. Destas, destaco as duas mais comuns: as 

teses que vêm de dentro do banco, normalmente dos 

executivos e seus times, e a inovação originada por 

nós do time, trazendo provocações e teses que 

acreditamos que o banco deve atuar.

Como é o processo de CVC dentro do Itaú? Vocês 
buscam desafios específicos, ou estão de olho em 
boas soluções do mercado? Pode nos contar algum 
case de sucesso?
O CVC do Itaú Unibanco fica na estrutura da Kinea, e 

opera de forma estratégica procurando empresas 

que podem acelerar o banco. Assim como os projetos 

de inovação aberta, os deals de CVC seguem a 

dinâmica que mencionamos acima, com teses 

trazidas pelos times do banco, por nós no time de 

Inovação ou pelo próprio time do CVC.

Um caso interessante de sucesso é o investimento 

em Mola, feito recentemente em conjunto com a HIX 

Capital. A Mola é uma startup que pretende 

revolucionar o setor de Corban oferecendo a eles 

um software muito mais intuitivo e eficiente, 

tornando a venda de produtos dentro do Corban 

mais fácil e segura, bem como o acompanhamento e 

gestão financeira posteriores. Esperamos que 

através da Mola a nossa oferta para os Corbans fique 

mais atrativa, nos diferenciando dos competidores.

É interessante comentar que nesse caso também 

demonstramos a sinergia que nossa estratégia de 

Inovação tem com o Cubo, uma vez que a Mola é 

uma startup que faz parte do ecossistema do Cubo.

Como o Open Banking e o PIX estão afetando o 
itaú? Como vocês estão se movimentando em 
relação a isso?
O PIX teve um efeito imediato, em grande parte 

esperado, impactando receitas do banco 

principalmente no que se refere a TED e DOC. Posto 

isso, temos uma visão muito positiva em relação ao 

PIX e esperamos que através das novidades que vêm 

➞
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sendo apresentadas, como o PIX Saque e PIX Troco, 

novos produtos serão lançados e conseguiremos 

servir ainda melhor os nossos clientes.

Em relação ao Open Banking, é uma agenda muito 

relevante que, apesar de ainda estar incipiente em 

termos de produtos e experiências finais, tem 

potencial enorme de impactar positivamente o 

nosso cliente. Aqui no Itaú Unibanco estamos nos 

preparando para fazer o uso eficiente das 

informações que estão sendo disponibilizadas. Para 

isso, estamos investindo bastante na área de dados e 

temos sempre conversado com startups que se 

dedicam ao tema, seja na captura e categorização 

das informações como também na sua análise.

Dito isso, creio que essas inovações impulsionadas 

pelo Banco Central serão ótimas para sociedade e as 

instituições financeiras irão se adaptar para servir 

melhor seus clientes.

Quais fintechs dentro do Cubo têm ganhado 
destaque, seja por seu modelo de negócio, ou 
disrupção?

Aqui na Vertical de Fintech do Cubo temos muitas 

startups interessantes. A seguir destaco algumas das 

novas empresas que, na minha opinião, têm muito 

potencial:

A Credere, fintech que ajuda a concessionárias a 

vender automóveis e motocicletas de forma mais 

fácil, fornece software que provê uma série de 

simulações para os clientes, conexões multibancos e 

métodos de financiamento ou pagamento. Nesse ano 

de 2021, eles fecharam um contrato bem 

interessante com a Kavak, unicórnio mexicano com 

forte atuação no Brasil.

A Plug Pagamentos é uma startup que provê para o 

lojista um serviço de adquirência otimizado, no qual 

o cliente contrata a empresa e tem acesso a diversas 

adquirentes para aceitar seus pagamentos sempre 

com a menor taxa possível, maximizando aprovações 

e reduzindo o custo.

O que você tem sentido como tendência para o ano 

que vem?

Acredito que a grande mudança que teremos ano 

que vem no mundo das Fintechs será o aumento dos 

custos do capital, impulsionado pela alta global da 

inflação que vem pressionando juros, com impacto 

no landscape que temos visto nos últimos anos. 

Porém, ainda acredito que fintechs que resolvem 

uma dor real do consumidor ainda terão amplo 

espaço de crescimento. 

“Bancos tradicionais também sabem como inovar”
José Calasans
Gerente de Inovação 
Aberta Itaú Unibanco
Head de Fintechs Cubo
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Sobre
A maior plataforma de ativos digitais da América 

Latina e primeiro unicórnio do universo cripto da 

região. No dia 1º de julho, o Mercado Bitcoin 

anunciou um aporte de US$ 200 Milhões do 

Softbank e alcançou o status de empresa com 

valuation superior à US$ 1 bilhão.

Desde 2013 atuando como precursores no país na 

inserção dos clientes na economia digital e no 

universo dos criptoativos, a empresa consegue o 

status de unicórnio em um momento em que o 

mundo inteiro está procurando saber mais sobre o 

tema.

Fundado por Gustavo Chamati e atualmente com 

Reinaldo Rabelo como CEO, o Mercado Bitcoin, 

atualmente, é controlado pela 2TM Participações SA, 

que recebeu um novo aporte em novembro de US$ 

50 Milhões e já está valorada em mais de US$ 2,15 

bilhões.

Local
Barueri, São Paulo

Ano de Fundação 
2013

Público 
B2C

Investidores 
Softbank, GP 
Investments, Parallax 
Ventures, GestionMx, 
Tribe Capital, PIPO 
Capital, TradersClub, 
Endeavor

Local
São Paulo, São Paulo

Ano de Fundação 
2013

Público 
B2B

Investidores 
Valor Capital Group, 
DST Global, Plug and 
Play, Coatue 
Management, The Hive 
Brazil

@DISTRITO ©TRACXN

Sobre
A Cloudwalk é mais um unicórnio brasileiro, após 

captar um Series C de US$ 150 milhões atingiu um 

valor de mercado superior à US$ 1 bilhão. 

A empresa está democratizando  a indústria de 

pagamentos, empoderando empreendedores com 

soluções tecnológicas, inclusivas e que mudam a vida 

das pessoas. 

A tecnologia da Cloudwalk já processou mais de US$ 

1 bilhão e está presente em mais de 200 mil 

empreendimentos. Desde 2013, fundada por Luis 

Silva (CEO) e Bruno Freitas (CTO), a CloudWalk tem 

como visão criar a melhor rede de pagamentos no 

mundo.

Fintechs brasileiras - Unicórnios em 2021

https://www.mercadobitcoin.com.br/
https://www.linkedin.com/in/gustavochamati/
https://www.linkedin.com/in/reinaldo-rabelo-5ab0521a/
https://www.cloudwalk.io/
https://www.linkedin.com/in/luisbebop/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/luisbebop/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/bmsatierf/
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Sobre
O C6 Bank, foi eleito o melhor banco digital do Brasil 

por voto popular, na 4º edição do prêmio CanalTech. 

Tendo como sócio fundador o empresário Marcelo 

Kalim, o banco digital começou a operar de fato em 

2019, com foco voltado para o varejo de alta renda.

Em dezembro de 2020, o C6 levantou capital por 

meio de uma operação de renda fixa. Trata-se de um 

instrumento de dívida conversível em ações com 

prazo de dois anos emitido pela holding Carbon, 

controladora do banco. 

A operação foi vendida a aproximadamente 40 

clientes privados, na condição de que caso o IPO do 

C6, sugerido para este ano, fique abaixo do valuation 

indicado, o detentor das notas recebe um retorno 

mínimo de 33% sobre o valor investido, caso o 

contrário ( se o IPO sair acima), o detentor das notas 

participa dos lucros. * 

*Distrito Report: Corrida dos Unicórnios 2021

Local
São Paulo, São Paulo

Ano de Fundação 
2018

Público 
B2C

Investidores 
JP Morgan

@DISTRITO ©TRACXN

Fintechs brasileiras - Unicórnios em 2021

https://www.c6bank.com.br/
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Soonicorns, os próximos sucessos do ecossistema
Fintechs para ficar de olho:
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BDRs, e mesmo assim esse número ficou abaixo da expectativa da startups, que 

considerou a falta de educação financeira uma barreira para atingir o sucesso da 

estratégia. Além disso, 815 mil pessoas investiram e compraram os ativos, fazendo 

deste um dos maiores IPOs do mundo, em número de investidores.

Outro movimento, muito bem executado, foi fazer a distribuição no Brasil 

exclusivamente pela NuInvest, o que significa que todo investidor que quiseram 

reservar BDRs na oferta, até os mais experientes e os traders, tiveram que abrir 

uma conta na corretora da casa. 

Juntas essas ações aumentam a base de clientes da plataforma de investimento, ao 

mesmo tempo que reduz seu CAC. Além do que, a divulgação da campanha de 

distribuição de BDRs pode ter ajudado na aquisição de novos clientes para o neo 

banco, atraídos  pela proposta de um pedaço da empresa, e fez com que as contas 

fossem movimentadas e ganhassem o status de ativas, sendo esse  um dos pré 

requisitos para a distribuição dos ativos.

Com a capitalização, a startup deve destinar 25% dos recursos para novas 

aquisições, tanto no seu setor, para aumentar a gama de produtos, quanto em 

outros setores, apostando em empresas igualmente disruptivas de outras áreas. Os 

outros 75% devem ser destinados para capital de giro e despesas operacionais e 

financeiras, o que muito provavelmente deve incluir a expansão geográfica para 

outros países.

O Nubank realizou seu IPO na NYSE no início deste mês e com isso se consolidou 

como uma das maiores fintechs do mundo e maior neo banco da América Latina. 

Sua Oferta Pública Inicial teve seu lançamento à US$9, após redução na faixa de 

20%, devido a atual insegurança do mercado em relação à entrega das empresas de 

tecnologia, principalmente as brasileiras, porém chegou à cotação de US$10,33 ao 

final do dia. Com isso, a fintech conseguiu fazer o terceiro maior IPO do ano nos 

EUA, atrás apenas da sul-coreana Coupang e da chinesa DiDi.

Junto com as ações na NYSE, o Nubank também abriu a oferta de BDRs, que são um 

tipo de ativo lastreada nas ações do exterior, aqui na B3. No início da oferta 

nacional, cada BDR teve o valor de um sexto da ação americana. Com a operação na 

NYSE e na B3 a fintech alcançou US$ 50 bilhões em valor de mercado e adquiriu o 

posto de terceira instituição mais valiosa da América Latina, ficando atrás apenas de 

Petrobrás e Vale. A startup também se tornou o maior banco listado da América 

Latina, ultrapassando o Itaú, segundo colocado que vale US$ 37,7 bilhões, e o 

Bradesco, que vale US$ 33,3 bilhões, segundo a Economatica. 

Para realizar o IPO, o Nubank contou com Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi, 

como coordenadores globais. No Brasil, a NuInvest, antiga Easynvest adquirida no 

ano passado pelo Nubank, liderou a operação ao lado do trio, com a participação de 

HSBC, UBS-BB e Safra.

Esse IPO contou com uma ação diferenciada, de bonificação de BDRs para os 

correntistas do Nubank que aceitassem o ativo. Foram distribuídos 7,5 milhões 

IPO do Nubank



 inside   REPORT • FINTECH | DEZEMBRO • 2021

Introdução Balanço 2021 Destaques
Brasil

Destaques 
Internacional Conclusões

41

Impactos do cenário macroeconômico e o futuro das fintechs 
Mas quais são as principais consequências desse cenário para as fintechs?

A tese de Venture Capital é muito bem consolidada no mundo inteiro, e a liquidez 

do mercado, junto com o amadurecimento do ecossistema de inovação brasileiro, 

indicam que os investimentos irão continuar.

Entretanto, os investidores estão cautelosos e atentos às mudanças no cenário 

macroeconômico, e isso pode ser observado em algumas fintechs listadas na bolsa 

de valores. No dia 21 de julho, a ação do Banco Inter chegou a custar R$84,90, já no 

pregão do dia 07 de dezembro, mesmo com uma subida de 13,36% no dia, fechou 

em apenas R$ 37,41. Já a ação do Banco Pan, que já esteve cotada em R$25,86, 

fechou o pregão de 07/12 em R$12,43. 

É necessário levar em conta que os investidores estão cautelosos com o mercado de 

uma forma geral, mas existe a possibilidade dos valuations  gigantes observados em 

fintechs brasileiras nos anos de 2020 e 2021 serem uma tendência que, pelo menos 

no curto prazo, estão fora da realidade. As fintechs permanecem como o setor mais 

consolidado no ecossistema de inovação, em relação à investimentos de uma 

maneira geral, mas tanto em mercados de capital aberto, quanto Venture Capital, os 

investidores vão ficar cada vez mais seletivos.

A sensibilidade do mercado  em relação aos juros começa a aparecer no 

ecossistema, e é fundamental entender o momento macroeconômico do país para 

tomar as melhores decisões de negócio.

O cenário macroeconômico brasileiro atual enfrenta uma série de adversidades que 

preocupam os investidores. O Banco Central do Brasil em mais uma reunião do 

COPOM aumentou a taxa básica de juros (Selic) na tentativa de frear a inflação, que 

está afetando cada vez mais o dia a dia dos brasileiros, refletidos na alta de alimentos, 

combustível e outros bens de consumo. 

No curto prazo, como exposto nas projeções do Boletim Focus do dia 06/12/2021, as 

expectativas são da continuidade do aumento dos juros no país, o que gera uma série 

de consequências nos olhares dos investidores. O principal fator é o aumento do custo 

de capital em investimentos de risco, visto que investimentos de renda fixa ficam cada 

vez mais vantajosos.

 

2021 2022 2023 2024

IPCA (variação %) 10,05% 5,02% 3,46% 3,09%

PIB Total (variação % 
sobre ano anterior) 4,65% 0,50% 1,90% 2,00%

Câmbio (R$/US$) 5,59 5,55 5,4 5,3

Selic (% a.a.) 9,25% 11,50% 8% 7%

Boletim Focus (13/12/2021)
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A pandemia mudou o comportamento dos consumidores em diversos fatores, com 

destaque ao aumento da suscetibilidade a adquirir produtos e serviços de forma 

digital. No setor financeiro, a indústria bancária e os produtos financeiros 

oferecidos tiveram que se adaptar a essa realidade que já era uma tendência, porém 

foi acelerada de forma exponencial nos anos de 2020 e 2021.

Nos principais players do setor financeiro, uma série de processos precisaram ser 

repensados de forma digital, o que já ocorria e já era oferecido no universo das 

fintechs. A velocidade da inovação dentro das startups que oferecem soluções 

financeiras trouxeram uma vantagem para esses modelos de negócio durante um 

momento de adaptação geral do mercado. 

Crescimento do setor no mundo

© DISTRITO

Mercado Global de Fintech

*Valores em Bilhões

Ano Americas

Eurpa, 
Mediterrâneo e 
Áfria

Ásia-Pacífi
co Total

2022 58 26 74 159
2021 55 24 64 143
2020 49 23 54 126
2019 42 21 45 108
2018 35 20 38 92
2017 29 19 32 80

+11,7% CAGR

Mercado Global de Fintech 
(Valores em bilhões)
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Investimento em fintechs globalmente

US$ Bilhões Deals
2014 17,8 1825
2015 43,4 2292
2016 43,3 2504
2017 45,1 2658
2018 79,7 2891
2019 90,8 2853
2020 58,3 2786
2021 143 3696

GRÁFICO

© TRACXN
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O salto no número de novos unicórnios em 2021 mundialmente é extremamente 

notável, sendo um aumento de mais de 5x em relação à 2020.

A liquidez de mercado no ano de 2021, aliado a uma necessidade global de soluções 

mais robustas e tecnológicas em diversos setores com o arrefecimento da 

pandemia,  resultou em um aumento do volume investido globalmente em startups. 

Nesse sentido, as fintechs se destacam como um ecossistema já desenvolvido, que 

naturalmente atrai atenção de diversos investidores.

Em relação às características geográficas dos unicórnios, os EUA se destacam com 

52% dos novos unicórnios em 2021. Outros grandes destaques foram o Reino 

Unido, com cerca de 11%, e a Índia, com 7%. O Brasil contribuiu com 3 novas 

fintechs unicórnios no ano, CloudWalk, C6 Bank e Mercado Bitcoin, como já 

citamos anteriormente.

Novos unicórnios globais

©TRACXN ©DISTRITO

América Anglo-Saxônica 61

América Latina 7

Europa 27

Ásia 18

África 1

2016 8

2017 8

2018 18

2019 29

2020 22

2021 114

Novos Fintechs Unicórnios por ano
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implementando e tem planos de implementação. Assim como Open Banking e Open 

Finance, que estão fazendo com que as instituições se adaptem para um 

compartilhamento facilitado de dados dos clientes e possível melhora na oferta de 

produtos e serviços.

Ao longo do report, destacamos os novos unicórnios e expomos nossas apostas para 

possíveis unicórnios para o ano que vem. Também fizemos a cobertura do IPO do 

Nubank, única fintech brasileira a abrir capital na bolsa de valores este ano.

Chegando próximo ao fim do report, analisamos o cenário internacional. Trouxe os o 

crescimento global do setor e identificando algumas similaridades com o cenário 

brasileiro, como o fato de termos um novo  recorde no volume de investimento 

realizado em fintechs este ano e o número  desproporcional de unicórnios 

formados, o que evidencia que o aumento de investimento não se deu apenas em 

números de deals, mas também em volume aportado.

Esperamos que as análises tenham sido úteis e que sejam passíveis de aplicação no 

contexto em que você se encontra. Estaremos com novos conteúdos sobre o 

cenário de inovação e tecnologia no setor financeiro em janeiro de 2022. Nos 

vemos em breve!

Chegamos ao fim da nossa retrospectiva 2021. Com isso, concluímos que o setor de 

Fintech continua sendo o maior setor atualmente no Brasil, seja em número de 

startups, ou volume de investimentos, onde vemos números expressivamente 

superiores se comparado com outras verticais. 

Vimos alguns nichos ganhando destaque, como é o segmento de crédito, com suas 

variadas ofertas que vão desde o microcrédito até crédito agrícola. Além dos  

serviços digitais e tecnologia, que ganharam força devido ao processo de 

digitalização que o país está passando e está sendo acelerado pela pandemia do 

covid-19. 

Assim como em venture capital, a quantidade de M&As mais do que dobrou, e junto 

a isso um fato relevante é de que, hoje, já temos startups maduras e capitalizadas o 

suficiente para fazer parte desse movimento, junto às grandes corporações.

Junto ao contexto de oferta de capital, ainda analisamos o impacto das variações da 

Selic para o próximo ano. Observamos questões como riscos e oportunidades, para 

os investidores frente à diversidade de ativos, e chegamos a conclusão de que os 

investimentos não irão parar, mas o momento exigirá maior assertividade tanto por 

parte dos investidores, quanto maior atratividade e demonstrativo de resultados 

por parte das startups.

Em paralelo ao contexto de inovação e tecnologia, analisamos o panorama geral dos 

marcos mais importantes do ano. O fim do primeiro ano do PIX e sua adoção em 

massa, assim como as próximas iniciativas que o Banco Central já está 

Conclusões
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