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As fintechs – novas tecnologias que tentam avançar e automatizar a aplicação de serviços 
financeiros – estão se expandindo rapidamente na América Latina em volume de originações, 
presença geográfica e capital levantado. Na visão da S&P Global Ratings, as fintechs 
desempenharão um papel fundamental nos mercados de securitização locais da região no futuro. 
Os principais fatores que explicam essa expansão estão no gráfico 2. 
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Gráfico 2 

 
 

Financiando fintechs 
Diante da expansão de fintechs, o financiamento se torna um fator relevante para poder acelerar 
os processos. Com o objetivo de explicar as diferentes alternativas, dividimos as fases de 
financiamento em três categorias com base no que normalmente observamos no mercado: fases 
inicial, de consolidação e de crescimento. 
 
Um caminho sequencial de captação de recursos (funding) para securitizações 
Na fase inicial de uma fintech, as fontes de funding são geralmente limitadas. O suporte 
financeiro provém principalmente de pessoas físicas, como familiares, amigos e acionistas. Em 
alguns locais, as plataformas de financiamento coletivo (crowdfunding) estão se tornando uma 
alternativa de financiamento mais frequente. Por exemplo, a fintech Klar, start-up mexicana 
focada no setor de pagamentos, arrecadou US$ 7,5 milhões de dólares norte-americanos do 
capital inicial em 2019. 
 
No estágio seguinte, conforme o projeto começa a se consolidar e a empresa precisa de outra 
rodada de funding para escalar mais degraus, vemos, com frequência, investidores privados ou 
investidores-anjos entrando em cena. Eles podem contribuir não apenas sob o ponto de vista 
econômico, mas com experiência e conhecimento. Um exemplo é a Ebanx no Brasil, que arrecadou 
cerca de US$ 30 milhões em outubro de 2019 em uma rodada de private equity (capital privado). 
 
No terceiro estágio, quando essas entidades precisam de uma injeção de capital mais forte para 
continuar se expandindo, se consolidando e desenvolvendo novos produtos ou ganhando 
participação de mercado, as fontes de funding geralmente assumem a forma de dívida ou aporte 
de capital. As fintechs que emitem dívidas priorizam a manutenção dos direitos de propriedade e 
as que optam pelo financiamento de capital geralmente buscam obter um montante maior de 
caixa. 
 
Por consequência, o suporte financeiro geralmente vem de private equity, venture capital (capital 
de risco), linhas de crédito bancárias ou do mercado de capitais. Com base em suas informações 
públicas, o banco digital brasileiro Nubank levantou mais de US$ 1 bilhão de diferentes firmas de 
venture capital dos Estados Unidos nos últimos três anos. A Credijusto, uma plataforma de 
empréstimos mexicana, anunciou que captou US$ 100 milhões em financiamento de dívida 
proveniente do Goldman Sachs e outros US$ 100 milhões do Credit Suisse nos últimos dois anos. 
Em 2019, a plataforma de empréstimos colombiana Sempli obteve US$ 6,5 milhões em uma 

Derzi, Guilherme (Analytical)
Acho que seria o caso de deixar em italico e tirar capital privado. Não sei se temos costume de traduzir esse termo.

Derzi, Guilherme (Analytical)
Em linha com o que estará nos infograficos e o comentario anterior, minha ideia seria tirar a parte entre parenteses e manter venture capital apenas



3 
 

rodada de investidores da série A. Além disso, durante o mesmo ano na Argentina, a plataforma de 
pagamento Ualá captou US$ 150 milhões em uma oferta da série C, liderada pela Tencent e pelo 
Fundo de Inovação da SoftBank. 
 
O Brasil vem liderando o financiamento nos mercados de capitais de fintechs. Podemos destacar 
o caso da Gerú, uma plataforma de crédito brasileira que emitiu cerca de US$ 3 milhões de notas 
conversíveis em 2018 e outros 238 milhões de reais por meio de diversas securitizações privadas 
naquele mesmo ano. Após sua fusão com a Rebel – criando a OpenCo, a maior plataforma de 
financiamento pessoal do Brasil – neste ano, a Geru captou mais R$150 milhões emitindo ações 
da série C. 
 
A securitização vem se tornando uma ferramenta de financiamento para as fintechs 
As fintechs vêm considerando cada vez mais a securitização como uma porta de entrada para o 
financiamento por intermédio do mercado de capitais. Um exemplo é a brasileira fintech Nubank, 
que já captou R$ 500 milhões com a emissão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 
(FIDCs) lastreados por vouchers de cartão de crédito. Na mesma linha, a plataforma de crédito 
Creditas emitiu cinco operações de até R$ 900 milhões, lastreadas por financiamento de veículos, 
crédito pessoal e crédito imobiliário nos últimos 12 meses. 
 
Outros exemplos na região incluem o Mercado Libre da Argentina, que acumulou recursos 
equivalentes a US$ 175 milhões emitindo notas lastreadas em empréstimos ao consumidor. Além 
disso, a plataforma de crédito Moni obteve financiamento equivalente a US$ 6,9 milhões com a 
emissão de três séries lastreadas em empréstimos pessoais. E, por fim, observamos alguma 
atividade no México no que tange a colocações privadas, nas quais a Goldman Sachs concedeu 
linhas de crédito à Konfio (US$ 160 milhões) e ao Mercado Libre (US$ 125 milhões) nos últimos 
anos. 
 
Quando os emissores já se encontram prontos para securitizar, diversos originadores realizam 
uma etapa interina na forma de uma estrutura de warehousing, o que lhes possibilita amadurecer 
suas carteiras, se familiarizar com o processo de securitização e, em alguns casos, construir um 
histórico razoável em termos de desempenho da carteira antes de entrar no mercado de capitais. 
Esse warehousing normalmente é feito por bancos de desenvolvimento, como o International 
Finance Corporation (IFC) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e bancos privados. 
 
A fintech está construindo pontes para novos tipos de classes de ativos 
Historicamente, os mercados de operações estruturadas se concentram em hipotecas 
residenciais e arrendamento de equipamentos no México, em empréstimos ao consumidor na 
Argentina e em diversos ativos no Brasil, principalmente relacionados a empréstimos ao 
consumidor e comerciais. 
 
Em termos de securitização por fintech, os mercados mais ativos são o Brasil, com forte presença 
em bancos digitais, como o Nubank, a Argentina e, em menor grau, o México. Normalmente, os 
ativos securitizados são cartões de crédito, empréstimos pessoais, empréstimos para pequenas e 
médias empresas (PMEs) e financiamento de veículos. 
 
Em nossa visão, à medida que a indústria de fintech se desenvolve, ela poderá abrir caminho para 
o crescimento do mercado, ampliando o espectro de ativos securitizados em cada país, e 
combinando a necessidade dos investidores de diversificar suas alocações de ativos e de gerar 
retornos mais altos com a necessidade dos originadores de encontrar fontes de financiamento 
para os produtos que essas entidades oferecem. 
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Lombadas na pista 
As transações que envolvem empréstimos, com ou sem garantias, ao consumidor, cartões de 
crédito, contas a receber, PMEs e empréstimos residenciais já chegaram ao mercado em toda a 
região e acreditamos que as securitizações de fintechs poderão se ampliar nos próximos anos. 
Uma análise aprofundada acerca dos próprios originadores e uma comparação com os pares 
tradicionais evidenciam os principais aspectos que devem ser considerados ao se avaliar uma 
transação originada por fintech. Nesse sentido, distinguimos entre risco de crédito e fatores de 
risco operacional. 
 
Observamos que o estágio de desenvolvimento corporativo pode variar significativamente, mesmo 
entre fintechs cujo histórico operacional seja similar. Em nosso portfólio de transações avaliadas, 
os originadores brasileiros, como Nubank e Creditas, acessaram com sucesso os mercados 
acionários globais e se tornaram emissores de securitização frequentes. Recentemente, outras 
empresas realizaram emissões independentes, como CashMe e TradeMaster, e algumas 
passaram por grandes desenvolvimentos corporativos, como a OpenCo (fusão entre Geru e Rebel). 
Em outros casos, o marco regulatório e estrutural das operações fez com que os serviços dos 
originadores tivessem um papel menos intensivo, como é o caso das empresas de soluções de 
pagamento. (Veja o gráfico 3.) 
 
Gráfico 3 
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Os riscos de crédito estão definindo o limite da velocidade 
Com base em nossa experiência, os fatores de risco de crédito resultaram em perdas maiores em 
nosso caso-base para fintechs do que para securitizações originadas por outras empresas mais 
tradicionais. Portanto, as notas emitidas estão apresentando níveis de proteção de crédito mais 
elevados para absorver essas perdas e, consequentemente, o custo financeiro pode, em alguns 
casos, ser ligeiramente superior ao de outros emissores mais maduros ou tradicionais. 
 
Como as fintechs são uma nova tendência no mercado e a maioria está operando há menos de 
cinco anos, o histórico se tornou um dos maiores desafios na análise de desempenho de ativos. 
Nesse período, essas entidades normalmente testam o mercado e seus produtos enquanto 
aprimoram seus modelos e processos. É difícil ter uma ideia do desempenho de uma carteira 
quando seu histórico de crédito é curto. 
 
Como qualquer empresa em sua fase inicial, as fintechs também passam pelo processo de 
desenvolvimento e aprimoramento de políticas, procedimentos e modelos. As atualizações 
frequentes de modelos e políticas representam, portanto, um desafio importante. O foco na 
automação e na autossuficiência do sistema para uma grande parte das tarefas de originação 
implica que os sistemas e modelos devem ser constantemente monitorados e atualizados para se 
adequar às variáveis e às condições operacionais em evolução. Assim sendo, a maior parte da 
força de trabalho das fintechs normalmente é composta de desenvolvedores de software. Em 
nossa visão, mudanças constantes em modelos e processos podem provocar volatilidade no 
desempenho, dado que uma revisão do modelo que englobe uma parte significativa das variáveis 
analisadas ou o resultado do modelo pode afetar materialmente o desempenho futuro, e o 
histórico pode ser menos relevante. 
 
Por fim, vemos vários aspectos do ritmo de expansão como um fator de risco que afeta o 
desempenho em geral da carteira. O ritmo acelerado pode levar a algum apetite por clientes com 
qualidade de crédito de maior risco, bem como a exposição a determinadas indústrias, produtos 
ou mesmo a dados demográficos de clientes que podem acarretar maior inadimplência no 
portfólio. 
 
Riscos operacionais podem tornar a estrada mais escorregadia para investidores 
O risco operacional constitui um dos elementos de base de nossa análise e pode, em alguns 
casos, impor um teto ao rating. Normalmente, nos concentramos em medidas corporativas 
tradicionais, além da gestão específica da empresa e fatores relacionados à governança. 
Especialmente, procuramos entender a capacidade da empresa de acessar fontes de funding que 
não sejam securitizações, o seu capital de giro e as necessidades de investimentos (capex), além 
de sua estrutura de capital. A falta de opções de funding adequadas, aliada à expectativa de 
rápido crescimento, pode pressionar a liquidez da empresa em um estágio muito inicial. 
 
A composição dos acionistas de uma fintech também é importante porque a alta dependência de 
um único investidor com uma pequena carteira de investimentos e sem um histórico na indústria 
pode levar a uma subestimação dos riscos associados a uma estratégia de mercado 
particularmente agressiva. Da mesma forma, verificamos o histórico do fundador e dos gerentes 
da fintech para avaliar o conhecimento da indústria. 
 
Outros tópicos de risco operacional que destacamos são os seguintes: 
 
Riscos cibernéticos e proteção de dados. Avaliamos os mecanismos estabelecidos para validar a 
identidade de uma pessoa e se existem controles para evitar roubo de identidade ou qualquer 
outro crime na originação de créditos. Nos perguntamos: como a empresa atua em caso de 



6 
 

ciberataque e quais são seus planos de contingência para que a plataforma volte a operar o mais 
rápido possível? 
 
Apesar de as securitizações terem uma exposição menor do que outras entidades, como 
empresas e instituições financeiras, o potencial impacto negativo na qualidade de crédito após 
um ataque cibernético poderia ser mais acentuado, dados os recursos limitados disponíveis para 
securitizações (consulte ‘Perguntas frequentes sobre crédito: How Could Cyber Risks Affect 
Structured Finance Transactions?’, 8 de setembro de 2021). 
 
Maturidade da governança corporativa e controles internos. O ritmo de rápido crescimento das 
fintechs geralmente está associado a uma expansão significativa de sua força de trabalho, mas a 
sofisticação dos controles internos e da governança corporativa de um modo geral pode não 
seguir o mesmo ritmo. Em geral, é importante entender se a jovem entidade corporativa 
desenvolveu seu compliance e controles internos adequadamente para acomodar o tamanho de 
seu portfólio atual e futuro. 
 
Processo de cobrança. É importante entender a forma como estão documentados o processo de 
cobrança e qual é o fluxo de dinheiro, e se há uma dependência operacional de terceiros. O que 
acontece se o administrador do empréstimo for removido? Quão rápido e simples é encontrar um 
substituto e quanto tempo leva para começar a operar? Existe um back-up servicer no local? 
 
Posição financeira. Má gestão financeira, falta de rentabilidade e fontes de funding limitadas 
podem resultar em padrões de subscrição mais fracos, aplicação incorreta dos fluxos de caixa 
securitizados ou em um impacto adverso no servicing da carteira. Qualquer um desses eventos 
pode afetar negativamente o desempenho da carteira. 
 
Ritmo de crescimento do portfólio. A taxa de crescimento do portfólio geralmente tem um 
impacto significativo no desempenho geral. Normalmente, as fintechs buscam ganhar 
participação de mercado em um ritmo muito rápido, enquanto ajustam sua infraestrutura e 
capacidade de trabalho ao longo do caminho. Dimensionar a demanda futura e prever as 
necessidades operacionais são cruciais para evitar possíveis falhas na gestão e monitoramento 
do portfólio. Além disso, apresentar uma estratégia de rápido crescimento pode ser desafiador 
durante condições adversas do mercado, podendo levar a certa flexibilização dos padrões de 
originação e resultar em uma carteira de menor qualidade de crédito em geral. 
 
O perfil de evolução potencialmente rápido do portfólio de recebíveis de uma fintech, junto com 
um apetite por crescimento tipicamente agressivo, pode provocar um desempenho volátil não 
apenas para uma eventual carteira de transações, mas também para os lucros e perdas e fluxo de 
caixa da empresa. As securitizações das fintechs permanecem um tanto como uma novidade no 
mercado latino-americano, com um número ainda pequeno de transações avaliadas, mas nossa 
visão de risco de ruptura acentuado está presente para a maioria delas. 
 
Um exemplo recente dos impactos associados ao risco operacional e risco de mercado foi a rápida 
deterioração da qualidade de crédito da carteira de empréstimos a PMEs originada pela Stone 
Pagamentos (FIDC SOMA III e FIDC SOMA IV). Durante o segundo trimestre de 2021, a Stone 
reconheceu que 35% dos devedores em sua carteira de crédito estavam inadimplentes no 
pagamento do principal há mais de 60 dias e 18,7% estavam inadimplentes no principal e juros. 
Portanto, a empresa elevou sua provisão para perdas para R$ 780 milhões, o que afetou seus 
níveis de rentabilidade naquele trimestre. 
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As maiores provisões da Stone decorrentes de inadimplências acima do esperado decorreram 
parcialmente de problemas operacionais após a recente implementação de registradoras de 
recebíveis, que são terceiros responsáveis pelo registro da propriedade de todos os recebíveis de 
cartão de crédito no Brasil. Além disso, a própria empresa acelerou a originação em meio a uma 
estrutura operacional em evolução e não testada e revisada, o que contribuiu para a exposição 
das transações a carteiras de recebíveis sujeitas à maior volatilidade de desempenho. Isso 
destaca a importância de um histórico operacional na estimativa do desempenho futuro, bem 
como a capacidade de atendimento e qualidade do originador/servicer em situação de estresse 
para evitar um aumento descontrolado de inadimplências. 
 
Unicórnios podem aparecer no caminho, aproveitando os benefícios da securitização 
De acordo com o relatório publicado pela Associação para Investimento de Capital Privado na 
América Latina (LAVCA), no ano de 2020 foram arrecadados cerca de US$ 1,6 bilhão para startups 
de fintech na América Latina, que continua sendo o setor mais investido. Recentemente, vimos um 
aumento significativo no número de empresas atingindo valor de mercado (valuations) de US$ 1 
bilhão ou mais (também conhecidas como unicórnios), por exemplo, Ualá, KAVAK, Clip e Creditas, 
entre outras. 
 
Em nossa visão, à medida que as fintechs evoluem para se tornarem unicórnios, algumas delas 
poderão alavancar os benefícios da securitização como uma fonte de funding recorrente para 
seguir seus planos de expansão. Obter acesso a fontes de financiamento mais baratas, 
diversificar fontes de funding e ganhar presença no mercado de capitais estão entre as principais 
razões pelas quais podemos ver unicórnios buscando securitização. 
 
Por outro lado, algumas empresas podem usar a securitização como modelo de negócios, como as 
que seguem uma estratégia de originar para distribuir. À medida que as empresas evoluem ao 
longo do ciclo, muitas vezes representam um risco menor por meio da aquisição de um histórico, 
obtenção de uma base patrimonial relativamente maior e acesso a uma equipe de administração 
mais experiente, além de estarem sujeitas a controles internos, processos de auditoria e 
condições de financiamento mais rigorosos. 
 
Como as estruturas corporativas e os portfólios de produtos dessas empresas continuam 
evoluindo em complexidade, é possível ver alinhamentos de interesses e oportunidades de 
parcerias. Foi o caso da parceria recentemente anunciada entre a Nubank e a Creditas, que 
permitirá a esta última distribuir seus produtos de crédito para parte da base de clientes da 
Nubank, podendo também eventualmente levar a Nubank a deter 7,7% da Creditas. 
 
Securitizações de fintechs parecem estar prontas para se expandir além do Brasil e em toda a 
região 
Com os avanços tecnológicos em rápida evolução, as fintechs continuarão expandindo suas 
operações e a gama de produtos que oferecem, auxiliando o perfil de tomadores de crédito que 
focam. Acreditamos que isso poderá eventualmente suportar o uso de securitização em seus 
respectivos mercados. No entanto, conforme observado anteriormente, os riscos de crédito e 
operacionais serão os principais desafios das fintechs ao longo do caminho. 
 
Nos últimos anos, vimos um número considerável de fintechs se consolidar em seus respectivos 
mercados locais e em outros países. Por exemplo, vimos o Mercado Libre se expandindo em toda a 
região e outras empresas que já iniciaram seus planos de expansão, como Nubank, que 
recentemente iniciou suas operações no México e em breve se expandirá para a Argentina, e 
Creditas, que recentemente começou a operar no México. Em nossa visão, essas expansões 
poderiam atuar como um gatilho natural nos mercados de securitização locais, uma vez que essas 
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entidades poderão replicar a experiência que tiveram na securitização de suas carteiras em seus 
respectivos mercados. 
 
As fintechs relacionadas a empréstimos podem considerar a securitização uma alternativa 
atraente, proporcionando-lhes acesso a financiamentos com termos e condições mais 
competitivos e liquidez para suportar o crescimento futuro. Além disso, a securitização surge 
como alternativa para uma melhor perspectiva da gestão de risco, bem como para uma maior 
diversificação das fontes de funding sem comprometer os direitos de propriedade da empresa. 
 
Finalmente, do ponto de vista do investidor, a securitização poderá ampliar as classes de ativos às quais 
as fintechs estão normalmente expostas, ao mesmo tempo que oferece rendimentos atraentes em 
relação a outras classes de ativos. Além disso, as carteiras securitizadas de fintechs têm demonstrado 
certa resistência à pandemia até o momento. 
 

Análises Relacionadas 
− Latin America Structured Finance: Surveillance Chart Book, 16 de setembro de 2021 
− Credit FAQ: How Could Cyber Risks Affect Structured Finance Transactions?, 8 de 

setembro de 2021 
− Credit Conditions Emerging Markets Q3 2021: Slow Vaccination Prevents A Robust 

Recovery, 29 de junho de 2021 
− Economic Outlook Latin America Q3 2021: Despite A Stronger 2021, Long-Term Growth 

Obstacles Abound, 24 de junho de 2021 
 
Este relatório não constitui uma ação de rating 
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Análises relacionadas a crédito e outras, incluindo ratings e as afirmações contidas no Conteúdo são declarações de 
opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos. As opiniões da S&P, análises e decisões de 
reconhecimento de ratings (descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos 
ou tomar qualquer decisão de investimento e não abordam a adequação de quaisquer títulos. Após sua publicação, 
em qualquer maneira ou formato, a S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar o Conteúdo. Não se deve 
depender do Conteúdo, e este não é um substituto das habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua 
administração, funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar qualquer decisão de investimento ou negócios. A 
S&P não atua como agente fiduciário nem como consultora de investimentos, exceto quando registrada como tal. 
Embora obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz auditoria nem assume qualquer 
responsabilidade de diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que 
receba. Publicações relacionadas a ratings de crédito podem ser divulgadas por diversos motivos que não dependem 
necessariamente de uma ação decorrente de um comitê de rating, incluindo-se, sem limitação, a publicação de uma 
atualização periódica de um rating de crédito e análises correlatas. 
 
Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um 
rating atribuído em outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reserva-se o direito de atribuir, retirar 
ou suspender tal reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de 
qualquer obrigação decorrente da atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer 
responsabilidade por qualquer dano supostamente sofrido por conta disso. 
 
A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de 
preservar a independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de 
negócios da S&P podem dispor de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e 
procedimentos para manter a confidencialidade de determinadas informações que não são de conhecimento público 
recebidas no âmbito de cada processo analítico. 
 
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos 
títulos ou dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas 
análises e ratings públicos em seus websites www.spglobal.com/ratings/pt/ (gratuito) 
e www.ratingsdirect.com (por assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias 
publicações ou por intermédio de terceiros redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de 
rating estão disponíveis em www.spglobal.com/usratingsfees. 
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