
 

Esse foi um fator fundamental em nossa decisão. Quando pensávamos no que gostaríamos de estar 

fazendo nos próximos 20 anos, a nossa intenção era estarmos cada vez mais envolvidos com a análise e 

o acompanhamento das empresas. É isso que gostamos de fazer. Nós somos primordialmente 

investidores.

Sempre difícil decidir por onde começar a escrever uma primeira carta. Depois de 20 anos trabalhando 

em um mesmo lugar onde fomos muito felizes, decidimos partir para essa nova jornada e concretizar 

um sonho que já vínhamos maturando há algum tempo. A separação, o planejamento da nova casa, 

conversas - muitas conversas, angústias - poucas angústias, frio na barriga, motivação, vontade de 

construir algo do jeito que sempre sonhamos. Algo mais do que tínhamos construído até ali. Achamos 

que, no fundo, foi esse o motor de nossa iniciativa: o desejo de construirmos algo com o nosso jeito e 

com os princípios e valores em que acreditamos. Portanto, é nisto que queremos focar esse nosso 

primeiro contato. Como imaginamos a Absoluto Partners e o que valorizamos e praticamos no nosso dia 

a dia. Investimos bastante tempo debatendo esses pontos e não temos dúvida de que cada minuto 

dessas reflexões e conversas será fundamental para a forma como seremos daqui a 10, 20, 30 anos. 

Queríamos também aproveitar nossa primeira carta para fazer um profundo agradecimento a todos 

aqueles que nos ajudaram na concepção e formação da Absoluto Partners: nossos investidores, que nos 

acompanharam e contribuíram para essa nova empreitada; executivos de empresas investidas; e  

gestores, amigos que passamos a admirar ainda mais durante esse processo. Nossas longas conversas e 

entrevistas foram fundamentais para nossa construção. Obrigado a todos vocês. 

Antes de falarmos sobre os princípios e valores que praticamos aqui na Absoluto Partners, gostaríamos 

de enfatizar dois dos principais motivadores de nossa decisão de empreender:

O desejo de ter uma parcela significativa do nosso patrimônio investida nas empresas de que mais 

gostamos, que julgamos possuir um profundo conhecimento e que por isso escolhemos para compor o 

nosso portfólio também foi muito importante em nossa decisão. 

Temos a firme convicção de que esse alinhamento é fundamental na atividade de gestão de recursos. O 

mesmo alinhamento que procuramos nas empresas que investimos devemos praticar no nosso 

negócio.

Além desses pontos, o que nos motivava, como mencionado acima, era a possibilidade de construir algo 

que tivesse o nosso jeito – com os princípios e valores que acreditamos serem fundamentais na 

construção de um negócio duradouro. 

A aderência aos mesmos é que nos fará ser uma empresa longeva. E que princípios são esses? 



Na Absoluto Partners valorizamos a postura de dono. Tal mentalidade pode ser colocada de várias 

formas, mas se tivéssemos que escolher uma seria a capacidade de  tomar decisões pensando no que 

será melhor para a empresa no médio e longo prazos, independente do custo pessoal. 

Cabeça de dono significa também colocar a mão na massa. Leia-se: realizar tarefas que não 

necessariamente estão definidas no seu job description. Na verdade, não acreditamos em job 

description. Nessa empresa a gente quer que todo mundo se sinta e aja como dono nos mais diferentes 

níveis. Ownership é um hábito, um modo de viver e lidar com as escolhas e desafios que precisam ser 

cultivados, incentivados e alimentados todos os dias.

Aqui não acreditamos na valorização excessiva do talento individual. Nossas grandes teses de 

investimento serão sempre fruto de um processo de composição coletiva, com profundas discussões, 

nas quais o melhor argumento prevalece não importando de quem ele venha (“ditadura do 

argumento”).  Acreditamos no poder do time pois somente o trabalho em equipe possibilita a troca de 

conhecimento explorando o potencial máximo de cada um. Pessoas diferentes pensam de formas 

diferentes por conta de experiências e backgrounds distintos. É através dessa interação contínua que 

acreditamos que as melhores decisões de investimento serão tomadas.

Acreditamos na perseverança, resiliência e garra para se atingir objetivos de longo prazo, ou seja, na 

capacidade de um indivíduo conseguir algo independentemente de talento ou de dom natural. 

Indivíduos dotados de grit conseguem manter sua determinação e motivação por períodos longos não 

obstante as dificuldades apresentadas. Isso os faz atingir resultados superiores e mais consistentes no 

médio e longo prazos. Grit é uma das melhores formas de se prever sucesso, mais do que intelecto ou 

um QI acima da média. Gostamos de associar nosso grit à nossa eterna insatisfação, algo que não nos 

deixa acomodar.

A meritocracia é o core do nosso sistema de avaliação e remuneração. Avaliamos a aderência aos nossos 

valores, aqui descritos, e ao processo de investimento sempre em um horizonte de médio e longo 

prazos. Desincentivamos avaliações de curto prazo e posturas individualistas.

Integridade, simplicidade, humildade e trabalho duro são características que buscamos aqui. Nossos 

valores são inegociáveis e nos acompanham em nossas ações  dentro e fora da empresa. 

Com relação ao formato de nossas cartas anuais, temos a intenção de fazer um relato sobre a empresa 

e, quando oportuno, compartilhar discussões que julgamos ter impacto relevante no nosso portfólio. 

Desta forma, nesse nosso primeiro contato vamos abordar as transformações em curso no sistema 

financeiro nacional, muitas delas tendo a tecnologia como motor propulsor.



A sociedade acompanha com cada vez mais frequência setores passarem por transformações céleres e 

materiais catalisadas pela aplicação de tecnologia. Como exemplo, a forma como as pessoas 

locomovem-se pela cidade, consomem conteúdo de entretenimento digital e hospedam-se em viagens 

foi impactada pela ascensão de novos modelos de negócio propiciados por tecnologia empregada pelas 

companhias e embarcada no dia a dia dos consumidores. As transformações mencionadas ilustram que a 

tecnologia é propulsora de disrupção ao permitir melhoria substancial na experiência do cliente e/ou 

alteração do patamar de custo para realização de determinadas atividades. 

Interessante notar que tais transformações ainda se verificam de forma muito tímida no setor financeiro. 

Como exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha, sede de alguns dos bancos digitais 

mais valiosos do mundo, alguns deles com alguns milhões de clientes (e.g. Chime, Revolut, Monzo, N26), o 

market share e a rentabilidade de bancos tradicionais ainda não foram significativamente prejudicados. 

Na China, referência mundial em serviços financeiros disruptivos, os bancos tradicionais sempre focaram 

em servir às grandes empresas estatais e nunca se propuseram a atender pessoas físicas. Sendo assim, as 

fintechs ocuparam um espaço que não era preenchido pelos principais bancos chineses e o sucesso de 

modelos de negócio disruptivos não tem sido às custas de players tradicionais, que, inclusive, 

beneficiam-se de parcerias com novos entrantes. 

No Brasil, aos poucos começamos a perceber sinais mais concretos de impacto de bancos digitais e 

fintechs de pagamento no sistema financeiro. De acordo com levantamento da consultoria Kantar, 32% 

dos clientes de bancos tradicionais brasileiros também têm conta em banco digital, em contraste com 

apenas 4% na Alemanha, 3% no Reino Unido e 2% nos Estados Unidos. Além disso, 9% dos consumidores já 

utilizam bancos digitais como sua conta principal. 1A transformação do sistema financeiro é provocada 

não somente pelos bancos digitais, mas também pela rápida ascensão de companhias com modelos de 

negócio transformacionais voltados a adquirência, investimento e carteiras digitais, dentre outros 

exemplos.



O Brasil apresenta um conjunto de fatores que pode explicar sua posição de vanguarda na adoção de 

serviços financeiros digitais e ensejar uma disrupção mais profunda no sistema bancário. Em primeiro 

lugar, a sociedade brasileira é caracterizada pelo coletivismo e portanto por alto engajamento em redes 

sociais e uso de smartphones: o brasileiro permanece na média nove horas e 29 minutos por dia 

conectado à internet (atrás apenas da população de Filipinas), sendo 4 horas e 45 minutos à internet 

mobile (atrás apenas da população de Tailândia e Filipinas)2. Outro dado interessante é a existência de 

~70mi de usuários ativos de Whatsapp no país, sendo que mais de 80% dos usuários acessam o 

aplicativo, ao menos, uma vez a cada hora3. Somados a isso, a reputação de bancos tradicionais de 

overcharge e underserve os clientes e um sistema de negativação obsoleto com 63,4 milhões de 

indivíduos considerados inadimplentes4 e deixados à margem do sistema bancário resultam em um 

ambiente propício para o surgimento de alternativas disruptivas.

Os novos entrantes gozam de determinadas vantagens sobre os incumbentes apesar do pouco tempo 

de existência. As fintechs tipicamente tem arquitetura tecnológica baseada em microserviços, em que o 

sistema é segmentado em blocos com objetivo e conjuntos de regras específicos, conferindo mais 

flexibilidade, escalabilidade e agilidade. 



A linguagem do código, o sistema de gestão de base de dados e a estrutura de hospedagem muito mais 

atualizados também são diferenciais importantes e basicamente irreplicáveis pelos incumbentes. Na 

prática, o backbone moderno resulta em (i) maior agilidade para implementação/correção de features, 

(ii) melhor experiência para os clientes nos canais digitais (e.g. mobile app) e (iii) estrutura de custos mais 

enxuta, permitindo precificação mais atraente para os clientes. 

A cultura de novos entrantes é outro diferencial competitivo relevante, caracterizando-se geralmente por 

estrutura horizontal, espírito de dono, rapidez na tomada de decisão, colaboração entre funcionários e 

propósito sensível aos stakeholders. O cliente colocado como "centro de tudo" é outro traço marcante 

dos players que se propõem a promover disrupção, o que é fomentado pela ausência de base de clientes 

instalada e consequente necessidade de conquistá-los. O foco no cliente "de dentro para fora" das 

organizações resulta em proposta de valor e qualidade de atendimento mais aderentes às expectativas 

dos consumidores. Os atributos mencionados acima sobre a cultura das fintechs também resultam em 

níveis mais elevados de eficiência e colaboram para a atração e retenção de talentos - desde jovens 

oriundos das melhores universidades aos cada-vez-mais-disputados engenheiros de software. 

Os bancos tradicionais, por sua vez, apresentam algumas fragilidades que são exploradas pelos novos 

entrantes. Os sistemas legado, desenvolvidos há décadas, com códigos ultrapassados e baseados em 

arquitetura monolítica, são o principal entrave para acompanharem o ritmo de inovação das fintechs. A 

arquitetura defasada resulta em respostas lentas e possivelmente subótimas e em uma estrutura de 

custo inchada, impondo desafio à competitividade na precificação. Apesar de possuírem dados em 

abundância, entendemos que os bancos têm dificuldade de incorporá-los na jornada de atendimento ao 

cliente devido à natureza engessada de seus sistemas. Como consequência, ficam restritos à "visão 

produto" ou, quando muito, à "visão canal", ao invés da "visão cliente", a qual permitiria mais precisão na 

oferta de produtos, no nível de atendimento e na precificação para clientes potenciais e existentes. 

Além disso, devido à competição estar historicamente restrita a poucos players e portanto tratar-se de 

um setor concentrado, os bancos não desenvolveram vocação para servir clientes. A cultura corporativa 

hierarquizada e a inexistência de incentivos à tomada de risco pelos executivos dilatam o tempo de 

resposta das instituições tradicionais a mudanças no cenário competitivo, como pôde ser observado no 

setor de adquirência. Em função dos fatores elencados acima, a imagem dos bancos junto à opinião 

pública é desgastada, encorajando muitos indivíduos a experimentarem soluções alternativas e, logo, 

darem benefício da dúvida para os novos competidores, agravando os desafios enfrentados pelos bancos 

tradicionais. 

Por outro lado, os bancos ainda têm alguns pontos importantes a seu favor. A quantidade e a qualidade 

dos clientes está em um patamar que nenhum novo entrante vislumbra alcançar no curto prazo. A 

abrangência de produtos ainda não é equiparada por nenhuma fintech. O balanço robusto é também 

inigualável. Os dados, ainda que não empregados adequadamente na jornada do cliente, ainda são uma 

vantagem competitiva principalmente na concessão de crédito. Embora a imagem dos bancos em 

relação à qualidade de atendimento esteja para muitos arranhada, a reputação de solidez financeira e de 

confiabilidade ainda é um fator de decisão determinante para alguns consumidores. Esses fatores 

podem garantir aos bancos um intervalo de tempo mais longo para reagirem ao novo ambiente 

competitivo.



As principais linhas de receita de serviços para os bancos são tarifas de conta corrente, emissão de cartão 

de débito e crédito, adquirência e investimentos. Dentre essas, a única que experimentou uma 

deterioração sensível devido à introdução de novos competidores é adquirência - e o exemplo não 

poderia ser mais marcante. A importância de atendimento superior e de uma solução tecnológica 

traduzida em uma plataforma mais conveniente para o cliente, dentre as demais vantagens competitivas 

supracitadas de novos players digitais, demonstrou ser muito maior do que imaginávamos e permitiu, 

por exemplo, aos novos entrantes capturar uma fatia expressiva do mercado de varejo no Brasil em 

poucos anos. A perda expressiva de market share no segmento mais rentável somada ao ajuste de 

precificação resultaram em compressão material de rentabilidade dos incumbentes, como evidenciado 

pelo gráfico abaixo.

A proposta de valor dos incumbentes do setor de adquirência provou-se frágil quando novas alternativas 

surgiram, em função dos preços elevados e do atendimento superficial para clientes cuja escala permitia 

proximidade e customização. O ponto de inflexão na rentabilidade dos incumbentes foi no começo de 

2018, quando o principal novo entrante no segmento de middle-market atingiu ~10% de market share no 

segmento de atuação, segundo nossas estimativas, e mudou o ponto de equilíbrio da indústria. A reação 

dos incumbentes por meio de queda expressiva de taxas, criação de força de vendas direta e melhora na 

plataforma em meados de 2018 não foi suficiente para, no agregado, estancarem a perda de market 

share. Pelo contrário: os dados mais recentes continuam a mostrar adição líquida recorde de clientes por 

parte dos novos entrantes.



Fonte: Dados da empresa, Absoluto Partners

Fonte: Dados da empresa, Absoluto Partners
(*) Estimativa de mercado com base nos dados da ANBIMA e SUSEP.



O segmento de emissão de cartões também já conta com um novo entrante muito relevante. O Nubank 

já possui ~5% de market share e cresce na ponta a um ritmo de ~0,75pps por trimestre, de acordo com 

nossas estimativas, respaldado por qualidade de serviço e precificação mais atraente (e.g. ausência de 

anuidade). Em contraste, estimamos que a anuidade dos dois principais bancos privados seja acima de 

R$100 por cartonista. Acreditamos também que apenas cerca de metade desse montante seja revertido 

em benefícios para os clientes na forma de programa de recompensas. Os bancos tem perseguido o 

movimento de "platinização" (oferta de mais cartões premium) para compensar a pressão sobre 

pagamentos com um todo, mas, ainda que mitigue temporariamente a pressão sobre receitas por meio 

de incremento na tarifa de intercâmbio, trata-se de um benefício finito e que adiciona vulnerabilidade 

regulatória. A continuidade da aceleração do crescimento de empresas de tecnologia, eventualmente 

fomentada por avanços regulatórios (e.g. facilidade para pagamento de fatura via débito automático), 

deve não somente provocar perda de clientes pelos bancos tradicionais, mas também provocar ajustes 

na cobrança de tarifas. O market share do Nubank deve atingir patamar de dois dígitos no começo de 

2021, que, com base na experiência em adquirência, pode provocar uma reação mais pronunciada dos 

incumbentes.  



O mercado de investimentos também está sob transformação célere. As plataformas digitais, 

destacadamente a XP Investimentos, já capturaram quase 10% do mercado de investimento de pessoas 

físicas e, assim como os pares do setor adquirência e de cartão de crédito, ainda apresentam aceleração 

no crescimento. Como exemplo dessa tendência, a captação líquida dos fundos de investimento geridos 

pelos 5 grandes bancos foi negativa em 2018 e equivaleu apenas a 30% do total em 2019, em comparação 

a perto de 80% nos anos anteriores. Ao contrário de outras linhas em que o Brasil está na vanguarda da 

disrupção, em investimentos, a participação de bancos tradicionais ainda é muito acima de seus pares de 

países desenvolvidos, uma vez que plataformas independentes possuem apenas cerca de 10% dos ativos 

sob custódia, em comparação a ~65% nos principais países europeus, 87% nos Estados Unidos e 

virtualmente 100% no Reino Unido 5 . Com produtos muitas vezes menos sofisticados e com taxas pouco 

competitivas, os bancos serão ainda mais desafiados pelo patamar atual da taxa Selic, que faz com que 

um fundo de renda fixa lastreado em CDI com taxa de administração de 1.0% - caso de mais de 50% do 

ativo da principal entidade de previdência do país - tenha retorno esperado abaixo de 80% do CDI. 



As receitas com cobrança (e.g. boletos, contas de convênio, arrecadação de tributos) também serão 

colocadas à prova nos próximos anos. Apesar de menos relevante, essa linha ainda equivale a cerca de 

R$2bi por ano para cada um dos principais bancos privados. A ameaça de mais curto prazo consiste na 

proliferação dos bancos digitais propondo-se a emitir boletos a preços ínfimos, enquanto bancos 

tradicionais chegam a cobrar R$10 por emissão. O regulador também tem o objetivo de flexibilizar o 

processo de pagamento de contas de convênio, modelo que ainda prevalece para empresas de 

saneamento, elétricas e telecomunicações, para permitir que o pagamento seja feito em qualquer 

instituição, não somente pressionando receitas oriundas de pagamentos de contas, mas também 

tornado a experiência proporcionada por novos entrantes ainda mais competitiva. 

A nova plataforma de cobrança da FEBRABAN, por sua vez, deve encorajar mais empresas a emitirem 

boletos ao invés de contas de convênio, migrando para um modelo em que acordos bilaterais não são 

relevantes e portanto em que os bancos digitais não se encontram em desvantagem. Além disso, a 

plataforma de pagamentos instantâneos promovida pelo Banco Central deve substituir parte das 

transações hoje realizadas via boleto. As receitas com emissão de TED e DOC, geralmente classificadas 

dentro da linha de conta corrente e equivalente centenas de milhões de reais para os grandes bancos, 

também deverá ser impactada por essa plataforma, cujo custo deve ser mais competitivo vis-à-vis os 

prevalecentes atualmente. 

Por fim, as receitas com pacotes de conta corrente também deverão ser pressionadas, primeiramente, 

pelo sucesso exponencial de bancos digitais, os quais não cobram por diversos serviços. Apesar de 

geralmente não serem os clientes mais rentáveis para os bancos, os consumidores que não usufruem de 

uma vasta gama de serviços bancários são mais propensos a migrar para soluções alternativas, já que 

possuem relação menos dependente. Tais soluções podem advir tanto de fintechs originalmente 

posicionadas como bancos digitais, quanto de empresas inicialmente monoproduto que paulatinamente 

ampliam seu escopo de atuação. Além disso, o advento da conta de pagamento facilitou muito a oferta 

de serviços financeiros por novos entrantes, uma vez que se trata de uma solução com diversas 

similaridades a uma conta bancária, mas com custo de observância menor.

Adicionalmente, a natureza digital e uma regulação gradualmente mais amigável permite um processo 

de abertura de conta com baixa fricção e sem custo, estimulando a experimentação das plataformas. O 

aprofundamento do relacionamento dos clientes com os chamados neobanks é não somente natural 

conforme os clientes familiarizam-se com os novos modelos de negócio, mas também deve ganhar 

tração à medida que os novos entrantes adicionem funcionalidades proporcionadas por 

desenvolvimento interno e remoção de barreiras regulatórias (e.g. facilitação de débito automático e 

saque) - até o ponto em que eventualmente haja conforto para o descontinuamento do relacionamento 

com o incumbente.



A atividade dos bancos mais resiliente é definitivamente o crédito. O balanço robusto, a extensa base de 

dados e a expertise adquirida ao longo de décadas que traduz-se em uma modelagem refinada devem 

proteger a posição dos grandes bancos. Nenhuma das centenas de fintechs brasileiras tem uma 

operação de crédito com alcance expressivo, tendo originado poucos bilhões de reais de crédito no 

agregado no ano passado. Players de sucesso focados originalmente em outros produtos (e.g. 

adquirência, emissão de cartão, investimentos) recentemente introduziram ofertas de crédito, cujas 

carteiras, embora cresçam vertiginosamente, também estão apenas na casa de centenas de milhões de 

reais cada - desprezíveis a nível sistêmico em face do saldo de empréstimos a pessoas físicas de R$2tri no 

país. O crédito é também importante para a manutenção e estreitamento do relacionamento de grande 

parte dos clientes, podendo, inclusive, inibir parte das tendências negativas para receita de serviços que 

elaboramos nos parágrafos anteriores.  

Por outro lado, apesar de crédito não dever ser visto de forma isolada, questionamo-nos a respeito da 

suficiência do balanço dos bancos para sustentar integralmente a fidelização dos clientes. A facilidade de 

consumidores terem relacionamento com empresas diferentes, devido à baixa fricção para a contratação 

de fintechs, pode provocar o afastamento parcial dos bancos tradicionais, inclusive de clientes que 

consomem crédito, uma vez que players de nicho muitas vezes conseguem oferecer serviços melhores a 

custos mais baixos para determinados segmentos.   

Ainda que o negócio de crédito comprove ser resiliente, a rentabilidade pode experimentar compressão 

sensível caso a tendência de deterioração de negócios de serviços consolide-se, afinal a receita de 

serviços, e não a margem financeira, é a principal responsável pelo retorno elevados dos bancos 

brasileiros. Ademais, a gradual criação de base de dados por novos entrantes, o aprimoramento do uso 

de dados não estruturados, a recente regulamentação pelo Banco Central de Sociedade de Crédito 

Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) e o aumento de compartilhamento de 

dados no sistema, que mudará da patamar com o iminente advento do cadastro positivo e do open 

banking, podem paulatinamente contribuir para o crescimento da carteira de crédito das fintechs no 

médio prazo, atacando eventualmente um ponto nevrálgico para os bancos.

A atuação do Banco Central tem sido decisiva para a promoção de competição no sistema financeiro. Na 

primeira metade da década passada, restrições ao setor de adquirência já começaram a ser eliminadas. 

Em 2013, o Banco Central virou oficialmente o regulador de pagamentos e formalizou a obrigação de 

interoperabilidade para aceitação de arranjos de pagamento, iniciada alguns anos antes. Em 2014, exigiu 

o compartilhamento de agenda de recebíveis.



Em 2015, demandou a criação de uma grade centralizada para liquidação. Em 2016, foi a vez do Cade e do 

Governo Federal serem mais atuantes, impondo interoperabilidade entre pinpads e permitindo 

diferenciação de preço (i.e. surcharge), respectivamente. Depois, ainda veio regulação para a criação de 

uma câmara de recebíveis. A evolução da regulação, considerada inclusive lenta em um primeiro 

momento, teve um papel importante na mudança profunda pela qual passou o setor de adquirência à 

medida que os avanços amadureciam e os players do setor adaptavam-se a eles. Mudanças similares 

estão sendo introduzidas em outras áreas de atuação dos grandes bancos, que, interpretadas também 

como lentas em um primeiro momento, podem mudar o ponto de equilíbrio de certas linhas de negócio. 

Nos últimos anos, quando o pior da crise econômica já estava para trás e os bancos passaram sem 

ressalvas no pior stress test que poderiam sofrer, o foco do regulador inclinou ainda mais de solvência 

para promoção de competição. Iniciativas para responder às críticas ao patamar do spread bancário no 

Brasil passaram a ser ainda mais importante na agenda do regulador depois que o problema da alta taxa 

de juros foi endereçado, o qual tratava-se de outra “jabuticaba” que o regulador procurava eliminar. 

Tangibilizando essa tendência, o Banco Central introduziu, em 2016, a agenda BC+, com o objetivo de 

reunir centenas (literalmente) de medidas para tornar o sistema financeiro mais eficiente e baratear o 

crédito. A administração mais recente intensificou os esforços, rebatizando o conjunto de medidas para 

agenda BC#. Nessa linha, o processo de abertura de conta corrente foi simplificado e o cadastro positivo 

finalmente saiu do papel. O Banco Central também instituiu teto sobre intercâmbio de débito e sobre 

juro do cheque especial, eventos que pareciam improváveis há pouco tempo e reforçam a seriedade com 

que a autarquia trata o assunto. 

Conforme exemplificado anteriormente, diversas evoluções do arcabouço regulatório, por vezes, passam 

despercebidas em um primeiro momento e provam-se transformacionais conforme os impactos se 

manifestam. A conta de pagamento, por exemplo, foi criada em 2013 e empoderada nos anos seguintes, 

permitindo, atualmente, a execução da maior parte das funcionalidades de uma conta bancária: saques, 

pagamentos de contas, emissão e pagamento de cartões de débito e crédito e transferências. Os 

recursos em uma conta de pagamento são aplicados em uma conta específica no Banco Central ou 

aplicados em títulos públicos, conferindo segurança aos clientes e tornando essa modalidade de conta 

bastante competitiva. Dessa forma, o custo de observância, conforme mencionado anteriormente, é 

significativamente menor. Como principal restrição, os recursos da conta de pagamento não são 

passíveis de uso como funding para operações de crédito. 

Os próximos passos da agenda regulatória nos parecem tão ou mais importantes que os anteriores. O 

open banking, que está em audiência pública no Banco Central e cujas primeiras fases de 

implementação devem ocorrer ainda nesse ano, tem o potencial de distribuir entre os participantes do 

sistema financeiro informações valiosas para a modelagem de crédito hoje restritas basicamente apenas 

aos bancos tradicionais, eliminando uma das vantagens competitivas mencionadas acima. Essa inovação 

também deve provocar ainda mais segmentação e especialização na prestação de serviços financeiros - 

e a experiência dos brasileiros nos últimos anos indica que novos entrantes atuantes em nichos 

específicos conseguem oferecer preço e serviços melhores e ganhar aceitação rapidamente.



O lançamento da plataforma de pagamentos instantâneos promovida pelo Banco Central também deve 

ocorrer em meados de 2020, impactando receitas com alguns negócios de pagamentos e transferência 

bancárias. Mais recentemente, o regulador manifestou intenção de endereçar duas outras limitações 

chave dos bancos digitais: acesso à rede física instalada pelos incumbentes e restrições para pagamento 

de contas em débito automático. Em junho de 2020 o Banco Central anunciará a segunda fase da 

Agenda BC#, com um novo pacote medidas que devem encorajar ainda mais a competição no sistema 

financeiro.

Sintetizando o que elaboramos acima, nos próximos anos deveremos observar a disputa entre 

incumbentes, municiados de uma base instalada de clientes e portfólio extenso de produtos, e fintechs, 

municiadas de tecnologia de ponta e proposta de valor mais atrativa. Não somente a disputa entre esses 

grupos será interessante de acompanhar, mas também acreditamos que as reações dos incumbentes 

serão bastante diferentes entre si, conforme exemplificado atualmente pela performance dicotômica 

entre determinadas linhas de receita de serviço dos bancos.  

Embora reconheçamos que é muito difícil antecipar com acurácia os próximos estágios da competição 

entre incumbentes e novos entrantes, temos convicção de que novos atores terão papel gradualmente 

mais importante no sistema financeiro brasileiro. Estamos atentos a todos esses movimentos e desde 

2017 temos procurado refletir em nosso portfólio empresas que acreditamos estarem bem posicionadas 

nesse ambiente, nunca de forma temática, mas, sim, no curso normal do nosso processo de 

investimento. 
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