
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar ou estabelecer a famosa barreira de entrada é um desejo de qualquer empresa ou, no 

universo de investimentos, de qualquer gestor. Identificar uma empresa capaz de construir diferenciais 

expressivos em seu ramo de atuação, a ponto de inibir uma competição mais árdua, tem reflexo direto na 

sustentabilidade de seu retorno e na sua precificação pelo mercado. Na maior parte dos casos, não chega a 

ser uma ciência detectar tais atributos em um negócio. Há uma série de indicadores, qualitativos e 

quantitativos, do setor e de sua cadeia, que deveriam passar uma ótima ideia de quão diferenciada e 

“blindada” uma empresa de fato é.  

O surgimento de novas variáveis que possam mudar o status quo, no entanto, já é algo muito mais complexo 

de se antecipar ou, no mínimo, de se acompanhar.  Teorias sobre inovações disruptivas são há anos 

corriqueiras e poderíamos escrever algumas cartas sobre diversas “certezas” que nunca saíram do campo 

hipotético. Isso não muda o fato de que novas peças surgem no tabuleiro ao longo do tempo, mudando a 

composição do jogo, e que seria um enorme equívoco menospreza-las.  

O avanço tecnológico é a peça que mais tem influenciado na mudança da dinâmica competitiva da economia, 

em segmentos diversos. Medir o potencial impacto da evolução desse tema nos setores que analisamos passa 

longe de ser uma tarefa fácil, mas acreditamos ser possível ao menos detectar algumas das tendências que 

mais deveriam nos preocupar.   

Como tal tema abrange diversos setores, iremos nesta carta elaborar especificamente sobre o estágio 

das fintechs direcionadas para crédito, segmento que compete diretamente com bancos e financeiras. 

Que direcionamento dessas fintechs poderia colocar em risco a, hoje, elevada barreira de entrada do setor 

bancário brasileiro? O que os bancos estão fazendo para não perder espaço? Ainda que esse seja um tema 

em desenvolvimento, e que demanda atualização constante, já podemos tirar algumas conclusões 

interessantes sobre a dinâmica do mesmo.   

Falando especificamente da carteira da Athena Capital, comentamos em nossa última carta que havíamos 

iniciado o investimento em 2 novos ativos, na época ambos em fase de montagem. Nos referíamos ao setor 

de educação, representado por Anima Educação (principalmente) e Ser Educacional, que há meses tem boa 

representatividade em nossa carteira.  Uma visão mais clara da atuação de ambos no novo cenário de FIES, a 

menor dependência do mesmo, e uma detalhada agenda microeconômica de crescimento e/ou aumento de 
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rentabilidade, somado a um valuation atrativo, aumentou nosso conforto nos cases. Sendo este um setor que 

acompanhamos de forma contínua, teremos a oportunidade de elaborar sobre ele em comunicações futuras.  

No fim de 2017, o fundo apresentava, de forma ponderada, os seguintes indicadores anuais: ROICi de 27%, 

fcf yield de 5,9%, dividend yield de 4,3%, e net debt/ebitda de 1,2x. O retorno anual real implícito do fundo 

era de 10,6%. 

 

INOVAÇÃO DISRUPTIVA 

 

Desde as primeiras cartas da Athena é possível notar nossa preferência por monopólios eficientes, empresas 

com dominância de mercado e retorno superior aos seus competidores no segmento em que atuam. 

Entretanto, concordamos com Lynda M. Applegate1 quando diz que: “Business models don´t stay static”. No 

seu paper Crafting Business Models, ela defende que uma das etapas mais importantes de análise de empresas 

é sempre se questionar: “what´s changing? Is the wind at my back – or in my face? Will the winds shift in the 

future and, if so, when do I expect them to shift”ii? 

Um dos princípios do renomado investidor Ray Dalio2 é apresentado na seguinte afirmação: “Constantly worry 

about what you are missing. Succesful people ask for the criticism of others and consider its merit.”iii Tal princípio 

é um outro exemplo que trazemos para reflexão diária das nossas teses de investimentos. Acreditamos que 

é nosso dever estudar e identificar novas dinâmicas competitivas que possam alterar a nossa visão, ao invés 

de defender que determinada tese é válida para sempre.  

O professor Clayton Christensen3 no livro “O Dilema da Inovação” usou pela primeira vez o termo “Inovação 

Disruptiva” para descrever negócios que trazem inovações capazes de desestabilizar seus concorrentes e 

tornar ultrapassado tudo o que se conhecia até então no seu segmento de atuação. Geralmente é um produto 

ou serviço novo, normalmente mais barato e/ou com uma experiência para o consumidor diferenciada. A 

disrupção geralmente ocorre em empresas que começam a atuar em um determinado nicho e, por isso, na 

maioria dos casos são menosprezadas pelos players dominantes. Mais sobre “teoria dos nichos” pode ser 

encontrado no livro “A Cauda Longa: Como lucrar com a fragmentação dos mercados” de Chris Anderson. 

Um ótimo exemplo para resumir uma disrupção é o Netflix. A empresa foi fundada em 1997 por Reed 

Hastings, que, após encontrar o DVD do filme Apollo 13 no seu armário, teve de pagar US$ 40 de taxa pelo 

atraso. Após a devolução do filme e reflexão numa academia de ginástica, acreditou que o modelo de 

negócios seria mais bem-sucedido se o usuário pagasse uma taxa mensal para alugar os filmes. O sistema 

começou com envio de DVDs pelos correios e passou por diversas alterações no modelo de negócios desde 

então, começando pela mudança, em 2000, da negociação com fornecedores para um acordo de revenue-

sharing4 e com isso passou a ter uma maior satisfação do cliente por ter maior quantidade de títulos 

disponíveis. Em 2007, com o avanço das conexões de alta velocidade, começou a oferecer serviço de 

streaming5, o que reduziria seu custo logístico e aumentaria seus ganhos de escala. 

                                                           
1 Professora de business administration na Harvard Business School 
2 Fundador da Bridgewater Capital e autor do Livro “Principles: Life and Work” 
3 Professor da Harvard Business School, especialista em Disruptive Innovation  
4 Modelo de partilha de receita, na qual a empresa não precisa pagar antecipadamente 
5 Transmissão contínua de mídia digital. Difere da descarga de dados, na qual o usuário mantém o arquivo após a transmissão 
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Hoje a Netflix é uma das maiores empresas globais de conteúdo e compete com empresas tradicionais de 

mídia. Era fácil identificar esta disrupcão? Provavelmente a resposta é não, e diversos setores podem sofrer 

transformações que hoje não somos capazes de antecipar de imediato. Entretanto, podemos estudar a 

trajetória de empresas disruptivas para entender o porquê do seu sucesso.  

 

FINTECH 

 

Um fenômeno que nos últimos anos vem ganhando força e destaque na mídia são as fintechs, como são 

chamadas as empresas que oferecem serviços financeiros e se diferenciam pelas facilidades da tecnologia. 

No início de 2017 existiam 200 fintechs no Brasil e estas empresas já receberam mais de R$1 bilhão em 

investimentos. No último mapeamento feito pelo Finnovation6, o número de fintechs brasileiras ultrapassava 

a casa dos 300.  

Estudo feito recentemente pela PWC mostra que os millennials7 preferem o relacionamento digital em todas 

as fases de uma obtenção de empréstimo. Portanto, ao longo do tempo a preferência pelo canal digital na 

obtenção de empréstimo tende a aumentar e, consequentemente, os bancos tradicionais precisam se adaptar 

a esse novo cenário. 

Figura 1: Preferência de canal em cada fase de originação de empréstimo 

 

 
Fonte: PWC, elaborado por Athena Capital 

A opinião das próprias empresas não destoa da do consumidor no sentido de que a tecnologia mudará a 

forma de se contratar um serviço. Uma pesquisa feita pela KPMG questionou CEOs de empresas de tecnologia 

                                                           
6 Último mapeamento foi em Outubro de 2017 e está disponível neste link: http://finnovation.com.br/mapa-de-fintechs-brasil-de-2017/  
7 Geração nascida entre 1979 e 1995 

http://finnovation.com.br/mapa-de-fintechs-brasil-de-2017/
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sobre as perspectivas das inovações tecnológicas para geração de valor nas empresas, obtendo três 

destaques:   

i. Melhorar a produtividade/eficiência do setor (redução de despesas e do custo de aquisição do 

cliente);  

ii. Melhorar a interação com consumidor (experiência de consumo);   

iii. Melhorar proposta de oferta de produtos/serviços (preços mais competitivos ou mais adequados para 

o perfil do consumidor graças a big data).  

Figura 2: Relatório da KPMG 2016 “US Tech Industry CEO Outlook” 

 

 

Fonte: KPMG, elaborado por Athena Capital 

Dependendo da velocidade de cada player, a tecnologia pode reduzir a barreira de entrada e por isso 

importante entender a dinâmica das fintechs. 

 
 

ESTUDOS INTERNACIONAIS 

 

Apesar de diferenças culturais, estudamos a dinâmica em outras partes do mundo para ver o que pode ser 

mais comparável com Brasil. Quais fintechs estão sendo bem-sucedidas em cada país e porquê? O que os 

bancos tradicionais estão fazendo e como tem sido a dinâmica da sua rentabilidade? São exemplos de 

perguntas que pretendemos responder neste estudo, cientes de que o assunto é mutável e dinâmico, 

necessitando de acompanhamento contínuo conforme evolui. 

China 

Antes de falar sobre as fintechs atualmente mais bem-sucedidas na China, é necessário explicar o contexto 

bancário local. Os quatro principais bancos do país são estatais cujo foco sempre foi empréstimo para 

grandes empresas, que, em muitos casos, também são estatais. Dessa forma, empréstimos para pessoa física 

e para pequenas e médias empresas eram pouco explorados pelos bancos tradicionais, deixando espaço para 

novas empresas dispostas a atuar nesses segmentos.   

Analisando empresas fintechs peer-to-peer8 na China, podemos notar que o crescimento do seu estoque tem 

sido exponencial. Por outro lado, a quantidade de empresas neste segmento tem caído desde 2015 graças 

as fraudes e esquemas de pirâmides que foram detectados, assim como o aumento da regulação9. Mesmo 

                                                           
8 Modelo de negócios em que um usuário do sistema empresta para o outro usuário, sem usar o capital da empresa, que apenas 

intermedia a operação.  
9 https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21717393-advanced-technology-backward-banks-and-soaring-wealth-make-

china-leader e https://www.nytimes.com/2017/12/25/business/china-online-lending-debt.html 

https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21717393-advanced-technology-backward-banks-and-soaring-wealth-make-china-leader
https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21717393-advanced-technology-backward-banks-and-soaring-wealth-make-china-leader
https://www.nytimes.com/2017/12/25/business/china-online-lending-debt.html
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assim, a representatividade deste mercado já não é tão desprezível: 6,5% de market share do mercado de 

crédito. 

Figura 3: Histórico de empresas e empréstimos P2P China  

 
Fonte: Wind Info, elaborado por Athena Capital 

A Lufax é uma das maiores fintechs na China, tendo um market share de 13% do segmento de fintechs, 

segundo a revista Wangdaizhijia. A Lufax foi avaliada em US$18,5 bilhões na sua última rodada de aumento 

de capital e existe a perspectiva de abertura de capital, com valuation estimado em US$25 bilhões. 

Recentemente a empresa vem prestando também serviço de wealth10, outro mercado que nunca foi o foco 

dos bancos chineses. 

Duas gigantes de tecnologia igualmente perceberam a oportunidade deixada para trás pelos bancos chineses 

e estão se tornando gigantes do setor bancário: 

I. Alibaba – Ant Financial 

Como mencionado, os bancos chineses não fomentaram os empréstimos de pessoa física e, por conta disso, 

em 2007 apenas 30 milhões de chineses (2% população) possuíam cartão de crédito, enquanto 50 milhões 

de chineses possuíam conta no Alipay, empresa de meio de pagamentos.  

O objetivo inicial do Alipay era dar maior confiabilidade nas transações online. Em 2004, foi criada sua 

empresa de meios de pagamento com objetivo de evitar o risco de liquidação entre partes tanto no negócio 

B2C11 quanto no C2C12, recém introduzido para competir com o Ebay. Inicialmente, o market share do Ebay 

era de 72% do GMV13 negociado online de C2C, enquanto que o do Taobao (empresa do grupo Alibaba 

responsável pelo segmento de C2C) era de 8%. Cerca de 3 anos depois, o market share do Taobao saltou 

para 84%, passando a ser a 2ª maior varejista da China considerando o GMV negociado. 

Em 2009, Alipay lançou a opção de pagamento via mobile e posteriormente passou a ser um meio de 

pagamento também em diversas lojas físicas. Cinco anos após o seu lançamento, quando possuía 500 milhões 

de usuários (14% da população), a empresa passa a se chamar Ant Financial, sendo não só uma empresa de 

meios de pagamento, mas também de wealth management, empréstimos e seguros. Hoje a penetração do 

Alipay na população da China é de aproximadamente 35%. Em 2015 a empresa criou o Mybank (banco virtual 

no qual a Ant Financial tem 30% de participação), que em 2016 já teve um lucro de US$48 milhões. Estima-

                                                           
10 Consultoria de investimentos e serviços financeiros para público de alta renda 
11 Business do Consumer: Quando a venda é feita pela empresa diretamente para o consumidor  
12 Consumer to Consumer: Quando a venda é de um consumidor para o outro, com a empresa apenas intermediando 
13 Gross Merchandise Value: Valor da totalidade de bens negociados entre as partes através do canal 
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se14 que o lucro anual da Ant Financial seja de US$1 bilhão e seu valor de mercado é estimado em US$75 

bilhões.  

Outra fintech de muito sucesso na China que agora vai ser mais fácil acompanhar a sua dinâmica é a Qudian15, 

que listou suas ações na NYSE em 2017. A empresa, que deixou de apresentar prejuízo em 2016, possui uma 

plataforma online de microcrédito para compra de laptops, smartphones e outros produtos eletrônicos em 

parceria com a Ant Financial, que é uma das principais sócias da empresa. 

II. Tencent - WeBank 

Outro case bem-sucedido de fintech na China vem de mais um gigante de tecnologia chamado Tencent. A 

empresa, que é dona do WeChat (“whatsapp chinês”), aproveitou a sua base de clientes, que inclusive é 

superior à do Alipay, para entrar no segmento de mobile payment. Em 2015, criaram um banco chamado 

WeBank que já apresentou lucro em 2016. 

Figura 4: Evolução clientes Alipay e WeChat e market share mobile payment na China  

  

Fonte: Technasia, elaborado por Athena Capital 

Difícil concluir se a performance das fintechs na China é uma disrupção, mas já é possível observar que estão 

se aproveitando de um mercado rentável até então pouco explorado pelos bancos chineses tradicionais, 

podendo gerar algum efeito indireto. Analisando 4 bancos na China: CCB, ICBC, ABC e Bank of China, 

constatamos uma piora16 significativa de rentabilidade nos últimos anos. Os três primeiros bancos 

entregaram um ROE próximo de 20% na média de 2009 até 2014 com pouca flutuação e depois disso segue 

em declínio com ROE estimado para 2017 de 14%. No caso do Bank of China o ROE saiu de na média 17,5% 

de 2009 até 2014 para a casa de 12% em 2017.  

O que não sabemos responder hoje é se as grandes empresas de tecnologia que viraram fintechs de sucesso 

na China pretendem avançar em outros mercados, sendo que até então não temos histórico de empresas 

chinesas sendo bem-sucedidas internacionalmente.  

 

                                                           
14 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-22/jack-ma-s-ant-financial-nearly-doubles-profits-amid-deal-push  
15 Dados obtidos na página http://ir.qudian.com/ 
16 A piora de rentabilidade está associada a piora de inadimplência no segmento pessoa jurídica com dados obtidos nas páginas 

http://www.ccb.com/en/newinvestor/index.html; http://www.abchina.com/en/investor-relations/; http://www.icbc-

ltd.com/ICBCLtd/Investor%20Relations/; http://www.boc.cn/en/investor/ 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-22/jack-ma-s-ant-financial-nearly-doubles-profits-amid-deal-push
http://ir.qudian.com/
http://www.ccb.com/en/newinvestor/index.html
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http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/Investor%20Relations/
http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/Investor%20Relations/
http://www.boc.cn/en/investor/
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EUA 

Ao contrário da China, a penetração de produtos bancários nos Estados Unidos é extremamente alta há muito 

tempo. Como exemplo, em 2007 aproximadamente 51% da população americana possuía pelo menos 2 

cartões de crédito17 e, segundo a Federal Deposit Insurance Corporation, existiam 8.534 bancos no país. Outro 

dado ainda mais emblemático é a relação entre crédito(PF)/PIB, acima de 80% nos EUA e abaixo de 20% na 

China, em 200718. Enquanto o crédito pessoa física na China era uma oportunidade na época, nos Estados 

Unidos era uma realidade bem explorada por diversos bancos privados.  

Mesmo com um mercado bancário bem mais desenvolvido e competitivo, diversas fintechs surgiram nos EUA 

nos últimos anos e o seu crescimento até então tem sido bem representativo. Notamos dois principais nichos 

de atuação dessas empresas:  

i. Crédito de pessoa física (incluindo crédito estudantil)  

ii. Crédito para pequenas e médias empresas  

No caso de pessoa física, a Lending Club já originou mais de US$28 bilhões e a SoFI, com foco em crédito 

estudantil, já originou US$25 bilhões, desde sua fundação. Os valores chamam atenção, mas as fintechs 

americanas representam apenas 1% do mercado de crédito nos Estados Unidos. 

Figura 5: Empréstimos digitais acumulados nos EUA 

 

Fonte: S&P, elaborado por Athena Capital 

No entanto, através dos dados fornecidos19 pela Lending Club e OnDeck, fintechs listadas na bolsa norte-

americana, notamos uma queda na originação no final de 2016 após anos de crescimento. Uma das possíveis 

motivações para tal fenômeno é uma maior preocupação com a qualidade do credito originado, cenário 

corroborado por crescente ritmo de demissões no setor20, a fim de reduzir o prejuízo gerado21. Entendemos 

que esse movimento para tornar o negócio mais saudável é necessário para a manutenção do funding destas 

empresas. 

                                                           
17 https://www.insidearm.com/news/00018638-experians-national-score-index-shows-14-p/ 

18 Dados obtidos na página: www.tradingeconomics.com 
19Dados obtidos nas páginas: http://ir.lendingclub.com e https://investors.ondeck.com 
20 https://www.wsj.com/articles/new-growth-plan-for-online-lenders-layoffs-1467894871 
21 Em muitos casos estas fintechs são apenas plataformas de originação, ganhando uma taxa pela prestação de serviço e por isso não é 

comparável com a rentabilidade dos bancos. 

https://www.insidearm.com/news/00018638-experians-national-score-index-shows-14-p/
http://www.tradingeconomics.com/
http://ir.lendingclub.com/
https://investors.ondeck.com/
https://www.wsj.com/articles/new-growth-plan-for-online-lenders-layoffs-1467894871
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Apesar da pouca relevância do market share das fintechs americanas, é importante analisar o que está sendo 

feito pelos bancos para adaptar a sua oferta de crédito para os millennials. Ao analisarmos Wellsfargo, Bank 

of America e JP Morgan é possível observar boa agilidade no lançamento de plataformas digitais, busca de 

parcerias com fintechs e resiliência na rentabilidade22. Para exemplificar algumas iniciativas digitais e parcerias 

dos bancos, optamos por utilizar informações do Wellsfargo. 

Figura 6: Iniciativas digitais e parcerias Wellsfargo 

 
 Fonte: Wellsfargo, elaborado por Athena Capital 

Entendemos que hoje as fintechs no nicho de crédito não apresentam uma ameaça disruptiva nos Estados 

Unidos. Enxergamos que o maior risco para bancos em ecossistemas de crédito já desenvolvidos está 

concentrado em possíveis iniciativas de grandes empresas de tecnologia que já possuem forte 

relacionamento e interação com seus clientes. Segundo pesquisa da Mckinsey, 73% dos jovens americanos 

da geração millennials preferem fazer negócios bancários com as empresas tech (como Amazon, Google, 

etc.) do que com seus bancos, o que nos dá um vislumbre do quanto a entrada desses players no mercado 

bancário poderia ser transformacional. A Amazon, apesar de ainda não dar detalhes sobre sua estratégia no 

setor bancário, recentemente emprestou cerca de US$1 bilhão para pequenas e médias empresas. Será o 

início de, mais um, mercado transformado pela Amazon?  

Europa 

Optamos por não detalhar o segmento na Europa23 por encontrar uma grande similaridade ao que vem 

ocorrendo nos Estados Unidos. Segundo estudo feito pela Deloitte, em 2016 as fintechs do Reino Unido (cerca 

de 80% do mercado de fintech na Europa) representavam apenas 1% de market share de empréstimos para 

pessoa física e 0,5% de market share para pequenas e medias empresas.  

Brasil 

No Brasil, o Banco Central ainda está definindo a regulamentação para as fintechs. No caso de empréstimos 

peer-to-peer está ocorrendo uma consulta pública e não existe prazo para divulgação da regra final. 

Analisando o texto atual, existe uma limitação de aplicação de R$50 mil por CPF, o que deveria restringir de 

forma significativa o tamanho da originação de crédito através desta plataforma. 

                                                           
22 Dados obtidos nas páginas: http://investor.bankofamerica.com, https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-

relations.htm e https://www.wellsfargo.com/about/investor-relations/ 
23 Borro e Funding Circle são exemplos de fintechs na Europa 

http://investor.bankofamerica.com/
https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm
https://www.jpmorganchase.com/corporate/investor-relations/investor-relations.htm
https://www.wellsfargo.com/about/investor-relations/
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Comparando os bancos privados brasileiros com as experiências internacionais estudadas, notamos uma 

semelhança maior com os EUA. Primeiro porque o mercado brasileiro, já possui uma penetração bancária 

razoável, bem diferente da China, segundo porque os bancos brasileiros, semelhante aos americanos, já estão 

buscando uma maior digitalização e parcerias com fintechs, conforme detalhado abaixo: 

i. Itaú: lançou o piloto de atendimento digital em 2013 e hoje conta com 13,8 milhões de clientes sendo 

atendidos por este canal. Além disso, em 2015 inaugurou o CUBO, espaço de co-working e apoio para 

start-ups que em 2017 está expandindo e vai passar a ser o maior centro de empreendedorismo da 

América Latina com espaço para mais de 200 start-ups. Um dos frutos do CUBO é a parceria que o 

banco tem com a fintech BLU365 para renegociação de crédito. Recentemente o banco lançou o 

cartão de crédito Credicard Zero (cartão via canal digital que não cobra anuidade) sem prejudicar sua 

rentabilidade por não ter programa de milhagem, com o intuito de ter uma proposta de valor similar 

a fintech Nubank24. 

ii. Santander: nos últimos anos tem sido o mais ágil na oferta digital de empréstimos. Em 2016 levou o 

modelo de financiamento digital de veículos para mais de 12 mil revendas e em 2017 lançou a 

plataforma para contratação online de empréstimo imobiliário.  

iii. Bradesco: em 2017 lançou o banco digital Next totalmente apartado da sua estrutura, mais ainda é 

cedo para concluir se é uma estratégia acertada. 

Os bancos brasileiros acreditam que o canal tradicional de atendimento irá cada vez mais deixando de ser 

transacional para se tornar algo consultivo. Dito isso, existe um espaço significativo para ganho de eficiência, 

seja pelo fechamento de agências ou então pela mudança de agencia para um ponto de atendimento25. Os 

ganhos de eficiência são importantes para possibilitar a redução do spread bancário sem prejudicar sua 

rentabilidade final. 

Em relação ao volume de crédito dos bancos privados, acreditamos no ganho de market share perante os 

bancos públicos, que hoje tem 55% do mercado de crédito, devido as diferenças de Basileia e retorno26. O 

fato da concentração bancária no Brasil ser bem superior ao de outros países faz com que os principais 

bancos privados tenham maior diferencial competitivo por escala e, por consequência, pouco espaço para 

players menores serem irracionais no segmento de crédito.  

Figura 7: Market share dos 4 maiores bancos do Brasil 

 
Fonte: Banco Central do Brasil 

 

                                                           
24 Empresa tem mais de 1 milhão de clientes (dados de agosto de 2017) com prejuízo de R$122 milhões no 1º Semestre de 2017 
25 Agências são estruturas maiores, que desempenham todas as funções bancárias e demandam uma maior segurança. 
26 Os bancos públicos estão consideravelmente mais alavancados (índice de Basileia pior) e possuem um retorno (ROE) pior que os 

privados.  
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CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 

A partir do estudo explicitado acima, destacando que este é um estudo contínuo, nossas conclusões 

preliminares são: 

i. Fintechs de empréstimos podem atuar num determinado nicho, como visto nos EUA e Europa, sem 

alterar significativamente a rentabilidade dos bancos tradicionais de varejo.  

ii. Empresas de tecnologia27 que possuem uma base significativa de clientes e boa experiência de 

consumo tem potencial de causar uma disrupção no segmento bancário caso os bancos não sejam 

ágeis, como parece estar ocorrendo na China. Precisamos acompanhar de perto as pretensões de 

empresas no perfil de Amazon, Facebook e Google no segmento bancário, porque isso pode alterar 

a dinâmica competitiva de forma significativa.  

iii. Os bancos privados brasileiros hoje aproximam-se mais da experiência americana, uma vez que estão 

se adaptando às mudanças tecnológicas e tem dois vetores positivos (ou pelo menos mitigadores) 

para seu retorno: a possibilidade do ganho de market share dos bancos privados perante aos bancos 

públicos e a maior concentração bancária.  

 

Diante do exposto, nesse momento não estimamos nenhuma mudança brusca na rentabilidade dos bancos 

privados brasileiros, pelo menos para os próximos anos, e seguimos atentos aos pontos que podem alterar 

a dinâmica do setor.  

 

i Para definição de ROIC e outros indicadores financeiros, consultar nossa carta: “Uma briga em perspectiva: Conjuntural x 
Estrutural” 
ii Tradução livre: “O que está mudando? O vento está às minhas costas ou contra meu rosto? Os ventos mudarão no futuro e, se 
isso ocorrer, quando mudarão?”  
iii Tradução livre: “Constantemente se preocupe com o que você está deixando de ver. Pessoas bem-sucedidas pedem críticas 
para outros e levam seu mérito em consideração” 

                                                           
27 Mais de 80% dos entrevistados no Brasil estariam abertos a testar uma oferta de serviços financeiros prestados por gigantes de 

tecnologia segundo a pesquisa feita pela consultoria Bain&Company http://www.valor.com.br/financas/5223329/gigante-de-tecnologia-

ameaca-bancos 
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