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Principais conclusões 
− O cenário competitivo no setor financeiro do Brasil vem mudando à medida que novos 

players digitais entram no mercado, bancos existentes se movimentam para se adequarem 
e autoridades buscam aumentar a eficiência do sistema.  

− No entanto, apesar do forte crescimento recente, os players digitais ainda focam mais a 
oferta de cartões de crédito do que produtos de empréstimos. Em nossa opinião, eles ainda 
não tiram o espaço dos players tradicionais do mercado.  

− Acreditamos que a iniciativa do Open Banking e a digitalização do setor criarão condições 
mais equitativas de competição no Brasil entre instituições financeiras tradicionais e as 
digitais, e estimularão a competição na indústria.  

 
 
O setor bancário brasileiro vem evoluindo em um ritmo acelerado, não só pela digitalização dos 
bancos existentes, mas também pelo surgimento de vários bancos digitais, instituições de 
pagamentos (IP) e empresas de tecnologia financeira (fintechs). Na visão da S&P Global Ratings, 
essa alteração foi estimulada pela mudança nas preferências dos clientes com relação à 
conveniência e velocidade dos serviços usados, à percepção de baixa qualidade do serviço ou a 
taxas excessivas dos bancos tradicionais, além do acesso ao crédito relativamente baixo no 
Brasil. O Banco Central (BC) do Brasil também possibilitou a transição por meio de diversas 
iniciativas para promover a competição e reduzir o custo de crédito no país, como as 
regulamentações introduzidas em 2018 que possibilitou às fintechs ampliar a oferta de produtos 
e a conceder crédito diretamente aos tomadores, sem bancos como intermediários. 
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Foco dos players digitais é o cartão de crédito 
No que tange à oferta de produtos, os bancos digitais e as fintechs no Brasil oferecem 
basicamente cartões de crédito, em sua maioria, isentando os clientes de taxas ou cobrando 
taxas mais baixas que às historicamente cobradas pelos grandes players. Apesar do número 
crescente de instituições de pagamento e de novos players ganhando participação de mercado no 
segmento de cartões de crédito, ainda vemos a indústria como liderada por instituições 
bancárias. Em junho de 2021, os bancos respondiam por 98% dos ativos do sistema. 
 
Gráfico 1 

Participação de mercado por recebíveis de cartão de crédito 

 
Fonte: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Gráfico 2 

Participação de mercado por ativos 

 
Fonte: S&P Global Ratings 
Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 
Em nossa visão, os bancos tradicionais continuarão com esforços para competir no setor de 
cartão de crédito, melhorando suas ofertas do produto e ampliando a gama de benefícios aos 
clientes, como isenção de taxas de anuidade, milhas de recompensa, descontos em lojas 
parceiras, assistência em viagens e cash back. Além disso, os grandes bancos continuam 
investindo em tecnologia para manter o ritmo de inovação sem prejudicar seus resultados finais 
(bottom-line). Nesse ínterim, os players digitais ainda precisam provar que seu modelo de 
negócios é vantajoso, porque apesar de serem altamente avaliados (valuation) em diversas 
rodadas de investimentos, a maioria ainda não reporta lucros estáveis. Contudo, até este 
momento de 2021, elevamos os ratings de alguns bancos digitais, principalmente devido ao 
fortalecimento de suas posições de capital decorrente das rodadas de investimento mencionadas 
acima, como, por exemplo, a elevação dos ratings atribuídos ao Banco Inter, de ‘brAA’ para 
‘brAA+’, e da Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
(Nubank), de ‘brA-’ para ‘brAA-’. 

 
Banco Central visa criar condições mais equitativas de 
competição para as entidades digitais 
Parte da evolução do sistema financeiro está sendo fomentada pelo BC. Com base em sua agenda 
de aumentar a eficiência e promover a competição, a instituição começou a implementar a 
iniciativa do Open Banking, ou sistema financeiro aberto, em 2021. A privacidade e a proteção de 
dados estão entre os pilares da iniciativa, uma vez que o BC pretende promover um ambiente de 
negócios mais inclusivo e competitivo, preservando a segurança dos clientes. A plataforma da 
iniciativa permitirá aos clientes compartilhar seus dados pessoais com as instituições 
participantes, com o objetivo de reduzir a assimetria de informação e, consequentemente, 
permitir que os clientes recebam melhores ofertas de produtos e serviços a custos e taxas de 
juros mais baixos. Os dados compartilhados incluem informações de conta corrente, 
detalhamento das transações da conta, transações de cartão de crédito e histórico de crédito. 
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Com o lançamento do Open Banking, as entidades financeiras reavaliaram suas estratégias 
visando criar produtos mais inovadores e eficazes. Em nossa visão, o fato de os bancos 
tradicionais deixarem de ser os únicos detentores das informações dos clientes pode alterar a 
atual dinâmica competitiva, levando os players que atualmente oferecem principalmente cartões 
de crédito a explorarem uma gama maior de produtos. Acreditamos que a iniciativa tornará o 
sistema mais eficiente, pois o compartilhamento de informações deve fazer com que as entidades 
desenvolvam novas ofertas de produtos com mais rapidez, além de serviços customizados que se 
adaptem melhor às necessidades dos clientes. 

 
Bancos tradicionais ainda contam com certas vantagens 
competitivas 
Os atuais bancos tradicionais no Brasil vêm se empenhando para não ficarem atrás dos players 
exclusivamente digitais e para se manterem competitivos nesta nova arena. As grandes entidades 
aumentaram sua digitalização nos últimos anos, com vários bancos reduzindo o número de 
agências físicas e criando novos bancos virtuais, dentro de conglomerados. Todos os principais 
players privados que lideram o setor bancário brasileiro hoje – que juntos detinham 72% do 
volume nacional de empréstimos em junho de 2021 – criaram novas instituições digitais dentro de 
suas estruturas. 
 

  Tabela 1   
Bancos privados com bancos exclusivamente digitais em suas estruturas 
Itaú Iti Fundada em 2019 como uma carteira digital, 

agora oferece também uma conta digital 
gratuita, saques e cartão de crédito. Atingiu mais 
de 8 milhões de usuários, com mais da metade 
deles conquistados em 2021.  

Ion Nova plataforma de investimento que, além dos 
produtos regulares, oferece uma ferramenta para 
agregar múltiplas carteiras em um só lugar, inclusive 
aquelas sediadas em outras instituições financeiras.  

Bradesco Next Criada em 2017, agora com 5,4 milhões de usuários, 
a conta digital oferece cartão de débito e crédito, 
conta poupança, plataforma de investimento e 
market place. 77% dos clientes do Next não são 
correntistas do Bradesco.  

Bitz Carteira digital criada pelo Bradesco em 2020, 
oferece cartão de débito e transações. 

Santander 
Brasil 

Superdigital Adquirida pelo Santander em 2017 e com cerca de 2 
milhões de clientes no Brasil em 2021, a iniciativa 
digital oferece cartões (débito e crédito) e 
empréstimos pessoais. 

BTG 
Pactual 

BTG+ Com a plataforma de investimento BTG Digital 
disponível desde 2016, o BTG+ foi criado para 
oferecer todas as ferramentas de contas digitais. A 
estratégia é atingir 4,5 milhões de clientes em três 
anos.  

Banco Pan Em abril de 2021, o BTG Pactual adquiriu o controle 
total do Banco Pan. A subsidiária representa uma 
grande parte da estratégia contínua da controladora 
e complementa os negócios atuais de atacado e 
investiment banking do BTG, oferecendo 
empréstimos e recursos de banco digital para o 
segmento de varejo de baixa renda. 
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Os novos players têm a vantagem competitiva de estruturas menores, sistemas mais ágeis e 
melhor experiência do consumidor – geralmente com melhores aplicativos digitais e abordagens 
mais focadas nos consumidores. No entanto, os bancos convencionais se beneficiam de franquias 
bem estabelecidas, reconhecimento da marca e reputação conquistada em décadas de atuação 
no país. Além disso, devido ao seu histórico operacional, os grandes bancos possuem mais 
experiência para lidar com riscos de fraude e segurança cibernética, que atualmente são muito 
significativos e estão em destaque na agenda do BC após as ondas recentes de golpes e fraudes 
envolvendo o PIX (sistema lançado no ano passado pelo BC que permite transferências de dinheiro 
usando smartphones). 

 
Forte crescimento e crescente relevância dos players digitais 
vêm com um preço regulatório 
À proporção que os grandes bancos no Brasil começaram a questionar as assimetrias regulatórias 
entre bancos e fintechs no que tange a compliance, impostos e alocação de capital, o BC anunciou 
a abertura de uma consulta pública sobre potenciais regras prudenciais para instituições de 
pagamento do mercado doméstico. A nova proposta de regras foi motivada pelo aumento da 
complexidade dos serviços prestados pelas fintechs e pelos riscos adicionais incorridos pelos 
players digitais e, portanto, pela necessidade de se estabelecerem regulamentos compatíveis 
com o novo cenário. 
 
As novas regras apresentadas na consulta pública concluída no final de janeiro de 2021 ainda não 
foram implementadas porque estão aguardando aprovação do Congresso, mas poderão alterar o 
tratamento prudencial que o governo dá às instituições de pagamento. O Banco Central afirmou 
que seu principal objetivo é ter exigências de capital compatíveis com o volume de transações de 
cada grupo de instituições, cobrindo riscos de crédito, operacionais e sistêmicos. 
 
Desde 2017, o BC classificou as instituições financeiras em cinco segmentos (S1-S5), a depender 
de seu porte e perfil de risco – no topo, estão os grandes bancos; e, na base, as cooperativas de 
crédito e fintechs. A regulamentação atual determina que a exigência de capital das instituições 
de pagamento é de 2% sobre as transações realizadas nos últimos 12 meses, mas a proposta 
submetida à consulta pública dividiria as instituições de pagamento em três grandes grupos: 
 

− Tipo 1: Controlados por uma instituição financeira. 
− Tipo 2: Controlados por uma instituição de pagamento e não integrados a uma instituição 

financeira (como Mercado Pago, Nubank, PagSeguro e Stone). 
− Tipo 3: Controlados por uma instituição de pagamento, mas integrados a uma instituição 

financeira.  
 
As novas regras estabelecerão uma escala de exigências para cada grupo seguir, com 
implementação progressiva até 2025. Os grupos do Tipo 3 se enquadrarão em um dos segmentos 
existentes (S1-S5), sujeito à regulamentação prudencial de cada um deles.  
 
As instituições de pagamento e os conglomerados do Tipo 2 seguirão uma nova definição de 
capital regulatório, passando para o conceito de Patrimônio de Referência de Instituição de 
Pagamento (PRip) em vez do cálculo de patrimônio líquido ajustado pelas contas do resultado 
(PLA). A metodologia estabelecida para o cálculo das exigências mínimas do PRip visa dar 
cobertura aos riscos associados aos serviços de pagamento e aos riscos decorrentes de todas as 
demais atividades, permitindo a essas entidades absorver perdas inesperadas. 
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E, por fim, os conglomerados do Tipo 1 calcularão uma nova parcela dos ativos ponderados pelo 
risco relacionados às atividades de pagamento, de acordo com a mesma metodologia aplicada a 
essas operações para os conglomerados dos Tipos 2 e 3 – com a metodologia para o Tipo 1 não 
mais focada somente no risco de crédito. A exceção são os conglomerados do Tipo 1 classificados 
como ‘S1’, que permanecerão sujeitos à metodologia de risco de crédito de acordo com os 
critérios de Basiléia. 
 

Mudanças nas condições competitivas provavelmente vão 
beneficiar o sistema financeiro 
Em nossa visão, as atualizações regulatórias propostas recentemente ajudarão a igualar as 
condições competitivas, a gerar uma regulação mais simétrica – na qual não só os maiores 
bancos têm de cumprir exigências –, e a fortalecer a indústria financeira como um todo. No 
entanto, acreditamos que as mudanças propostas provavelmente trarão desafios para as 
fintechs, porque elas terão de lidar com o aumento das exigências de capital e possíveis custos 
adicionais associados as novas exigências. Embora essas mudanças criem um ecossistema 
financeiro mais complexo, em nossa opinião, os ajustes propostos também vão estimular a 
competição e considerar as especificidades de cada player, sem prejudicar as instituições 
menores que poderiam não ter capacidade para lidar com uma regulamentação mais rígida e 
assim penalizar o setor fintech. 
 
A entrada iminente de grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook e Apple nos 
serviços financeiros digitais também pode perturbar os participantes existentes e ser o foco dos 
reguladores. Com a vantagem de uma grande quantidade de usuários existentes e, por 
consequência, de dados de clientes, os gigantes da tecnologia podem fomentar ainda mais a 
competição no sistema. No entanto, os reguladores podem postergar a sua implementação no 
país. No Brasil, o WhatsApp pay, recurso que permite ao usuário enviar e receber pagamentos 
diretamente nas conversas do aplicativo, teve seu lançamento adiado por quase um ano. Citando 
preocupações sobre possíveis ameaças ao sistema nacional de serviços financeiros, as 
autoridades suspenderam o sistema e só o aprovaram após meses de testes e avaliações 
relacionadas à privacidade e à concorrência no mercado. 
 
Apesar de acreditarmos que as mudanças no cenário competitivo do setor financeiro brasileiro 
tornarão o sistema mais eficiente, não esperamos que esses desenvolvimentos afetem os ratings 
que atribuímos às entidades desse mercado. A maior competição e a iniciativa do Open Banking 
podem trazer benefícios a toda a indústria de serviços financeiros, não apenas para entidades 
específicas. Além disso, como um próximo passo para a iniciativa do Open Banking, o Open 
Finance ainda está por vir e permitirá ainda mais compartilhamento de informações, e com as 
melhorias da fintech em serviços financeiros acessíveis e convenientes aos clientes, vemos que 
eles terão um papel essencial nesta transição futura. 
 
Além disso, acreditamos que o BC provavelmente implementará as novas regras gradativamente, 
e como as instituições financeiras não bancárias (NBFIs - nonbank financial institutions) já vêm 
fortalecendo suas posições de capital por meio dos mercados de capitais, não pensamos que as 
novas exigências terão um impacto significativo sobre as NBFIs. 
 
Este relatório não constitui uma ação de rating 
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