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RESUMO 

As fintechs através de novas tecnologias estão modificando e inovando no setor 

bancário brasileiro. O objetivo deste trabalho é mostrar como as teorias de Joseph 

Schumpeter sobre o progresso tecnológico, de Frederic M. Scherer sobre estruturas 

de mercado sob oligopólio e de Baumol sobre mercados contestáveis podem 

contribuir para analisar as modificações recentes no varejo bancário brasileiro. Além 

da abordagem teórica citada, foi feita também um estudo de caso do Nubank, que é 

um dos agentes representantes da transformação do setor. 

Ao longo do que foi discorrido é possível verificar como as transformações 

tecnológicas modificaram a dinâmica dos bancos de varejo e dos agentes 

econômicos, explorando o caso Nubank e como as alterações apresentadas nesse 

segmento são explicadas pelos teóricos acima citados. 
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1 INTRODUÇÃO 

É notório como as transformações tecnológicas recentes vem modificando o 

modo como as pessoas se relacionam umas com as outras e com as empresas. Essas 

mudanças passam pela forma de nos locomovermos, de pedir comida e de nos 

relacionarmos entre si. O presente trabalho visa abordar como as inovações 

tecnológicas afetam o setor dos bancos de varejo, mostrando como novas tecnologias 

impulsionaram mudanças de comportamento dos agentes econômicos e tem 

capacidade de alterar a estrutura e a dinâmica competitiva do setor. Com esse intuito, 

será utilizado abordagem teórica que auxilia no entendimento do processo como 

também será realizado um estudo de caso de um dos agentes representativos da 

transformação do setor. 

Sendo que o objetivo deste trabalho é verificar como as transformações 

tecnológicas e as inovações implementadas pelas fintechs impactam o varejo 

bancário a partir de algumas teorias econômicas que lidam com a questão da inovação 

e do avanço tecnológico. 

Mostrando como as teorias de Joseph Schumpeter sobre o progresso 

tecnológico, de Frederic M. Scherer sobre estruturas de mercado sob oligopólio e de 

Baumol sobre mercados contestáveis podem contribuir para analisar as modificações 

recentes no varejo bancário brasileiro. Sendo que o período analisado compreende 

os últimos 30 anos. Correlacionando as teorias citadas acima com as mudanças mais 

recentes ocasionadas pelas fintechs no segmento dos bancos de varejo. 

E por fim apresentar o caso do Nubank e o que sua inovação provocou no setor, 

buscando uma explicação com base naquilo que escreveu Schumpeter sobre 

inovação. 
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1.1 METODOLOGIA 

No presente trabalho realizou-se um estudo de caso, buscando analisar a 

aderência de algumas proposições teóricas referentes ao progresso tecnológico e 

inovação na explicação das mudanças verificadas nas últimas décadas na estrutura e 

na dinâmica competitiva do varejo bancário brasileiro. 

O trabalho inicialmente realizou uma pesquisa sobre os dados do segmento, 

analisando o processo histórico de consolidação bancária verificado a partir da década 

de 1990. Na sequência foram descritas as inovações tecnológicas verificadas 

recentemente no setor. Por fim, analisou-se o caso do Nubank, tentando compreender 

como sua trajetória na indústria bancária pode ser explicada pelo referencial teórico 

adotado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 DESTRUIÇÃO CRIATIVA E ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO 

Em "A Teoria do Desenvolvimento Econômico", Joseph Schumpeter descreve 

seu entendimento de como acontece o desenvolvimento econômico. Dentro desta 

análise ele apresenta o conceito da destruição criativa e como ela afeta a concorrência 

e modifica os diferentes mercados. 

A teoria econômica, como conhecemos, estuda o fluxo circular, ou equilíbrio 

geral, além das alterações contínuas ocorridas nesse fluxo, as quais não 

compreendem mudanças descontínuas ou alterações no próprio fluxo. A teoria do 

fluxo circular examina apenas a tendência do sistema para o equilíbrio e as pequenas 

adaptações contínuas ao próprio sistema. Essa teoria é estática e não abraças a 

ocorrência de revoluções produtivas e suas consequências. Dizemos que a teoria do 

desenvolvimento econômico está em um plano diferente, porque estuda as mudanças 

descontínuas, ou saltos do sistema econômico ao longo do tempo. 

Schumpeter inicialmente vai descrever o funcionamento de uma economia 

normal, aquela onde existe apenas o fluxo circular (ou regular) de equilíbrio. Em um 

plano cartesiano, o fluxo regular de equilíbrio pode ser descrito por uma função 

crescente, onde, à medida que o tempo passa, maiores serão as quantidades de 

produtos oferecidos ao consumidor (gráfico 1). Sem sobressaltos, essa função 

crescente prossegue sua trajetória sustentada pela estabilidade de diversos 

parâmetros. A maioria dos parâmetros está em equilíbrio. 

Para que esse sistema tenha coerência, há uma série de parâmetros 

decisivos, que devem ser respeitados. No sistema econômico de fluxo circular, 

necessariamente haverá muita concorrência, o que só por si já garante o equilíbrio 

das variáveis. 
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GRÁFICO 1 - FLUXO CIRCULAR EM EQUILÍBRIO 

FONTE: Elaboração própria. 

Schumpeter começa sua análise definindo que a economia encontra sua 

posição estável no estado de equilíbrio do fluxo circular e ocorre o desenvolvimento 

econômico quando existe uma ruptura da estabilidade. Cabe ressaltar também que, 

para ele, as condições do fluxo circular não são necessariamente lineares, existem 

transformações contínuas nos dados, fazendo com que o equilíbrio altere seu ponto 

de estabilidade. Exemplos destas transformações de fluxo podem se dar através de 

guerras ou mesmo mudanças de tendências dos consumidores. Sendo assim, o 

instrumental teórico necessário para a análise dessa economia continua sendo o 

mesmo, pois em essência o sistema econômico continua inalterado (SCHUMPETER, 

1982, p.32) 

Já as transformações no fluxo circular que afetam o desenvolvimento 

econômico só são possíveis em mudanças fruto da própria dinâmica do sistema, ou 

seja, endógenas. Portanto, uma modificação com caráter inovador em si, consiste em 

modificar a combinação de matérias primas e forças produtivas, produzindo um 

produto novo ou o mesmo, mas de forma diferente. Segundo Schumpeter, são cincos 

os casos que abrangem a inovação: 
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Esse conceito engloba os cinco casos seguintes: 1) Introdução de um novo 
bem - ou seja, um bem com que os consumidores ainda não estiveram 
familiarizados - ou de uma nova qualidade de um bem. 2) Introdução de um 
novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido 
testado pela experiência no próprio ramo da indústria de transformação, que 
de modo algum precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, 
e pode consistir também em uma nova maneira de manejar comercialmente 
uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado 
em que o ramo particular da indústria de transformação do país em questão 
não tenha ainda entrado, quer este mercado tenha existido antes ou não. 4) 
Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 
semimanufaturados, mais uma vez independente do fato de que essa fonte 
já existia ou teve que ser criada. 5) Estabelecimento de uma nova 
organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de 
monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma 
posição de monopólio. (SCHUMPETER, 1982, p. 48). 

A inovação dentro de uma firma, cria um fenômeno que Shcumpeter chamou 

de "destruição criadora", segundo ele as empresas que permanecem velhas e que, 

portanto, não inovam, tentam competir com as inovadoras que tem produtos 

competitivos e preços mais baixos. Por consequência, as empresas velhas têm seus 

mercados destruídos ou aceitam uma menor relevância dentro do mercado. Como 

enfatizado por Schumpeter: 

A abertura de novos mercados, estrangeiros e domésticos, e a organização 
da produção, da oficina do artesão a firmas, servem de exemplo do mesmo 
processo de mutação industrial - se é que podemos usar esse termo biológico 
- que revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, 
destruindo incessantemente o antigo e criando elementos novos. Este 
processo de destruição criadora é básico para se entender o capitalismo. 
(SCHUMPETER, 1982, p. 110). 

Na elaboração de sua teoria, a concorrência existe por causa da busca dos 

agentes em se diferenciar uns dos outros, através de estratégias que visam a criação 

de vantagens competitivas que levem ao lucro de monopólio, mesmo que temporário. 

Segundo ele concorrência é um processo de constante criação de oportunidades 

econômicas e não uma atividade passiva que caminha para o ajustamento no 

equilíbrio. O fim da concorrência é incerto, dependendo da interação entre os agentes 

que tem força para modificar o mercado (KUPFER; HASENCLEVER, 2002, p.91). 

Nas condições apresentadas, a concorrência implica no surgimento 

permanente e endógeno de diversidade no sistema capitalista, sendo um processo 

evolutivo. O que mais importa neste caso é a criação, por meio da inovação, de 

diferenças mesmo que temporárias entre a empresas do setor. A ênfase na busca 

pela distinção entre os agentes leva para o destaque da diversidade de fatores 
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microeconômicos na caracterização de resultados competitivos, em especial na 

diversidade de estratégias e na variedade tecnológica (KUPFER; HASENCLEVER, 

2002, p.92). 

Na concorrência Shumpteriana a empresa é unidade de análise, em 

decorrência do seu poder de decisão e seu anseio pela apropriação do lucro. O 

mercado é o local de interação competitiva no qual a firma está inserida, aparecendo 

de forma subjetiva a avaliação estratégica do mercado para a tomada de decisão. A 

interação estratégica entre as empresas, não somente no âmbito da inovação, mas 

na estratégia de competição como um todo e as estruturas de mercado preexistente 

geram uma dinâmica industrial que se modifica ao longo do tempo, juntamente com 

seus produtos e processos. 

Na concepção de concorrência apresentada, as estruturas de mercados são 

relevantes de um modo geral, mas não algo imutável. Pode tanto caracterizar as 

condutas competitivas, quanto podem por essas serem modificadas. De forma mais 

breve, as estruturas de mercado são endógenas ao processo competitivo e sua 

evolução deve ser encarada como a interação dinâmica das estratégias empresariais 

(KUPFER; HASENCLEVER, 2002, p.94). 

Essa interação existente é a busca pela apropriação do lucro ou em outros 

termos o retorno do capital. Essa apropriação do lucro em Schumpeter se difere das 

teorias clássicas e neoclássicas ao demonstrar que ele não traz o equilíbrio, sendo 

pelo contrário relacionado ao desequilíbrio que essas firmas inovadoras geram na 

busca pela diversificação. 

Quanto a concorrência e o monopólio, Schumpeter tinha uma visão mais 

ampla. Ele deixava claro que a concorrência é um processo contínuo e de longo prazo, 

no qual as empresas disputam desenvolvendo novos processos ou produtos. Sendo 

que o monopólio não pode se manter por um longo período, já que essa posição de 

uma empresa, em que os preços e os lucros são favoráveis, incentivam a entrada de 

novos concorrentes com novos produtos ou processos de produção novos. 

Consequentemente, a inovação empresarial resulta na destruição criativa, criando 

novos produtos e simultaneamente destruindo o monopólio existente (BRUE, 2006, 

p.110). 

Pelo que foi verificado na teoria Schumpeter, os monopólios criados pela 

inovação, não devem ser encarados como anticompetitivos, pois em última instância 

são o resultado da competição que as firmas realizam para obtenção do lucro, que em 
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determinados casos é temporário. Portanto é possível, como demonstrado, 

descaracterizar monopólico como incompatível a concorrência. 

As estratégias de inovação, tem como principal corrente teórica a 

institucionalista-shumpeteriana, tendo como seu enfoque o estudo nas empresas, 

setores industriais e relações em rede com outros agentes econômicos. Sendo a 

empresa concebida com uma ideia de organismo vivo, influenciado pelo mercado, 

mas que também tem capacidade de modificá-lo ou criar um novo a partir da inovação 

(KUPFER; HASENCLEVER, 2002, p.253). 

Adotada uma abordagem institucionalista-shumpteriana nas estratégias de 

inovação, o que deve ser considerado são os aspectos ligados ao ambiente 

econômico ou regime das empresas e não mais as estruturas de mercado ou 

características tecno-econômicas. Em seu trabalho são identificados dois regimes 

econômicos possíveis, o empreendedor e o tradicional. O primeiro é aquele receptivo 

a empresas novas que inovam, sendo pouco favorável a inovação por parte das já 

existentes na indústria. Esta configuração se opõe ao regime tradicional ou rotineiro, 

em que as empresas vigentes são as principais responsáveis pela inovação. Com isso 

é possível auferir que no primeiro regime existe um papel importante para a pequena 

e média empresa na inovação e no segundo para as grandes corporações (NELSON, 

WINTER, 1982, p.70). 

Os dois regimes podem ser considerados como sendo parte da evolução de 

uma indústria, representando principalmente as fases de emergência e maturidade. 

Na fase da emergência da indústria há uma relativa experimentação por parte do 

empreendedor para com aspectos técnicos, econômicos e comerciais que podem 

afetar a inovação. Nesta etapa a taxa de risco é elevada, com um retorno também 

elevado, propiciando um estímulo ao progresso técnico. As empresas que se 

consolidam após serem bem-sucedidas no seu início criam um oligopólio, podendo 

assim alterar as regras do jogo, impor modificações as barreiras de entrada, bem 

como eliminar certos concorrentes. Este estágio de indústria configura a sua 

maturidade e nela o principal instrumento de concorrência é o avanço técnico, por isso 

quanto mais a empresa é integrada nos processos comerciais, de inovação e difusão, 

mais internalizado se tornam os mecanismos de inovação técnica (DOSSI, 1988, 

p.143). 
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Uma indústria nova tem sempre um regime empreendedor, já que nenhuma 

firma possui domínio sobre as demais. Já em mercados maduros, podem existir tanto 

um regime quanto o outro, tudo dependendo das barreiras de entrada em vigor. Se as 

barreiras forem baixas vai estimular a competição e entrada de novas firmas, criando 

a necessidade de inovações constantes. Enquanto que, se as barreiras forrem altas, 

em priori, o progresso técnico fica a cabo das grandes empresas já existentes. 

Realizar uma inovação tecnológica significa ter benefícios econômicos sob a 

forma de "sobre lucros", porém, algumas coisas pesam contra a empresa inovadora, 

destacam-se aquelas que vem das empresas concorrentes, como a possibilidade de 

imitação e dos potenciais entrantes que possuem um processo técnico que desloca a 

hegemonia do processo anterior. O primeiro problema levantado contra o inovador, 

não pode ser totalmente assegurado pela propriedade intelectual, pois este apresenta 

limites. Os limites estão relacionados, entre outros fatores, com o grau de 

conhecimento latente imbuído em cada tecnologia e com a capacidade de 

alastramento do conhecimento. Quanto maior o conhecimento técnico em uma 

tecnologia, maior é a proteção intelectual existente e quanto maior a capacidade de 

difusão de um conhecimento, menor a capacidade de proteção intelectual (LABINI, 

1984, p.150) 

A principal contribuição dos institucionalistas-shumpterianos com as 

dinâmicas de inovação, são de que as empresas e seu ambiente ou estrutura industrial 

estão em permanente troca. Portanto, as estratégias de inovação implicam em 

mudanças nas estruturas tecno-econômicas existentes e nas estruturas 

organizacionais e institucionais, criando e destruindo mercados. 

2.2 MERCADOS CONTESTAVEIS 

Na década de 1980, Baumol publicou o livro Contestable Markets and The 

Theory of Industry Structure, nele é apresentado as condições de ocorrência de um 

mercado contestável, em que há uma estrutura de mercado concentrado, podendo 

ser um oligopólio ou até mesmo um monopólio, que possa apresentar preços e custos 

competitivos, sem que estes se tornem mercados de concorrência perfeita. O que 

possibilita essa competição é a ameaça de existirem novos entrantes no segmento, 

mesmo que eles não venham participar de fato do mercado (BAUMOL, 1982, p.88). 
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Um dos pressupostos desta teoria diz respeito a estrutura industrial, que surge 

como resultado das características técnicas de produção, do tamanho e da 

concorrência potencial. Além disso, se não existirem combinações extra mercado e 

se toda firma puder participar dele, auferindo lucro, pode haver eficiência até mesmo 

em mercados monopolísticos (ARAÚJO JR, 1985, p.77). 

Os mercados contestáveis estendem o resultado da concorrência perfeita a 

diferentes mercados ao mostrar que todo mercado concorrencial é contestável, 

mesmo que o inverso não seja válido. Para que um mercado seja potencialmente 

contestável é necessário que sejam atendidas algumas premissas: 

A) A ausência de custos irrecuperáveis, como um investimento massivo em 

infraestrutura; 

B) A tecnologia acessível a todos; 

C) A falta retaliação para com a entrada de novos participantes. 

As condições de existência apresentadas são o que garantem que o mercado 

convirja para a sustentabilidade, logo que seja contestável (FAGUNDES; PONDÉ, 

1998). 

Isso dá a possibilidade de as empresas praticarem de uma competição de 

guerrilha (hit and run competition), sempre que os preços estiverem altos será possível 

uma entrada lucrativa até que as empresas já estabelecidas retalhem nos preços. 

Neste momento, quem estava entrando abandonaria a indústria sem sofrer um 

prejuízo, devido à falta de custos irrecuperáveis (KUPFER; HASENCLEVER, 2002, 

p.88). 

Dadas as características da contestabilidade de um mercado, é crível 

demonstrar quando o mercado se torna eficiente, o que ocorre quando ele é 

simultaneamente factível e sustentável. Para uma configuração industrial ser factível 

é necessário que a totalidade da demanda do mercado seja atendida sem a ocorrência 

de prejuízo, este determinado pelas técnicas, preços e extensão da produção 

existentes. A configuração industrial é sustentável quando, além de factível, não 

apresente lucros superiores aos custos de entrada. 

Desta forma, a indústria pratica preços que são iguais aos custos marginais, 

caso os preços sejam muito mais altos e, por conseguinte, a configuração do mercado 

não seja sustentável, logo ela iria se direcionar a sustentabilidade. 
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Algumas críticas podem ser apresentadas aos mercados contestáveis, como 

a teoria assumir que uma firma pode entrar, suprir parte da demanda e sair sem 

nenhum tipo de reação a sua entrada (hit and run). Outro ponto fraco é a inexistência 

de custos irrecuperáveis, isso se mostra frágil principalmente em se tratando de 

segmentos industriais que lidam com infraestrutura, em que as empresas possuem 

altos custos irrecuperáveis e grandes custos fixos, o que acaba por dirimir a 

possibilidade de ameaças a entrada façam o segmento ser mais competitivo 

(VICKERS; YARROW, 1991, 60). 

2.3 ESTABILIDADE DE PREÇOS EM OLIGOPOLIOS (SCHERER) 

Os problemas teóricos para determinação de preços no oligopólio são 

inúmeros. As firmas que atuam no oligopólio e no monopólio (com entrada não 

bloqueada neste caso), dependem da escolha de preço da firma rival para a sua 

própria determinação de preço. Bem como tem de estar atenta a formação de preços 

dos novos e dos possíveis concorrentes (SCHERER, 1979). 

A maximização dos lucros industriais coletivos é a tendência para qual uma 

teoria de determinação de preços oligopolisticos segue, porém essa não é um 

caminho fácil e nem automático. Para facilitar essa coordenação existem quatros 

instituições que facilitam a coordenação oligopolista: acordos públicos e secretos, 

liderança de preço, normas práticas e o uso de pontos focais. 

O foco desta análise vai se dar no equilíbrio via liderança de preço, que é uma 

importante forma de se chegar à coordenação de preços. Nestes casos, a emprese 

líder anuncia as mudanças nos preços e as demais a seguem, portanto, além de 

coordenar o equilíbrio dos preços, ajuda a evitar suspeitas dos órgãos de defesa ao 

consumidor. A liderança pode ser alcançada através de três formas diferentes, sendo 

elas: a liderança de preço da firma dominante, liderança colusiva e liderança 

barométrica (KUPFER; HASENCLEVER, 2002, p.153). 

O equilíbrio sob liderança de preço da firma dominante existe quando uma 

firma é muito grande e domina mais de 50% da produção industrial, sendo que as 

demais são pequenas ao ponto de suas decisões de produção não terem impacto 

sobre as escolhas das outras. A empresa que é dominante, que controla o mercado, 

adota o preço que melhor lhe convém, levando em conta a estrutura da oferta das 
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empresas seguidoras, ou seja, ela antecipa a quantidade das demais empresas 

visando a maximização do seu lucro. Se as firmas concorrem entre si com um produto 

homogêneos, as menores tendem a tomar o preço da dominante como dado. Se os 

produtos apresentam ligeira diferenciação, as firmas de produção menor seguem o 

preço da dominante com mais ou menos algum diferencial. 

Em determinados casos não há empresa dominante, como quando: a 

estrutura do mercado é mais concentrada, com elevadas barreiras à entrada, e que a 

diferença dos custos não seja relevante. Nestes casos a nenhuma empresa poderá 

impor o preço que maximize seus lucros, sendo necessário encontrar alternativas para 

que possibilitem o equilíbrio dos preços, evitando assim uma guerra de preços. Para 

poder evitar esse problema e não acabar formando um cartel, as empresas costumam 

convergir para a aceitação de que um dos participantes do mercado exerça a liderança 

de preços. Sendo está pratica denominada de liderança colusiva (KUPFER; 

HASENCLEVER, 2002). 

A liderança colusiva de preço é a mais apta a facilitar soluções monopolísticas 

de preços, seguindo dois aspectos essenciais: os competidores do mercado devem 

ter um interesse comum pela fixação de preços, deixando de lado um comportamento 

individualista e que as principais firmas juntas precisam ter certa liberdade na 

determinação de preço. 

Em outra situação em que não exista uma empresa grande o suficiente que 

consiga se impor perante o mercado, é possível obter o equilíbrio através da liderança 

barométrica. Onde normalmente a líder de preços é uma empresa pequena, que 

avalia as condições de demanda e custos do mercado para alterar o preço de 

equilíbrio. 

A liderança barométrica apresenta três características comportamentais. A 

primeira é que o líder barométrico de preços as vezes muda. Em segundo o líder 

barométrico não necessariamente vai ser seguido, possivelmente por não ter o poder 

determinante sobre os preços, já em outros momentos quando é seguido, isso se dá 

de forma atrasada. A terceira característica diz que os lideres barométricos de preço 

agem no sentido de "jure", divulgando anúncios formais de preços que já se fazem 

presente graças as modificações informais nos preços vigentes, portanto, o líder age 

como um termômetro do mercado (SCHERER, 1979, p.15). 
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2.4 SISTEMA BANCÁRIO A PARTIR DOS ANOS 90 

A partir dos anos 1990, existe um direcionamento na política econômica para 

a abertura comercial e financeira, com menor participação do estado na economia. 

Movimento esse norteado pelo "Consenso de Washington" que são um conjunto de 

medidas de ajuste macroeconômicas elaboradas por instituições que tem sua sede 

situada em Washington, como o FMI e Banco Mundial. Visando promover o 

desenvolvimento econômico e social dos países foram criadas certas "regras" como: 

disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, 

câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, com 

eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação e 

desburocratização, direito à propriedade intelectual. 

Uma das principais medidas adotada pelo Conselho Monetário Nacional, para 

promover a abertura comercial, foi a resolução n° 1.832, de 31 de maio de 1991, que 

regulamentou os investimentos estrangeiros em títulos e valores mobiliários nas 

companhias abertas brasileira, aumentando consideravelmente o ingresso de 

recursos estrangeiros (ROCHA, 2002). 

É possível observar nesse período um aumento significativo na oferta de 

crédito, resultado principalmente de quatro fatores. O primeiro foi a queda de receita 

dos bancos nas operações com títulos, que reduziu fortemente a dívida pública, 

estratégia implementada pelo Plano Collor em 1990. O segundo em janeiro de 1991, 

em decorrência do Plano Collor II, que acabou com as aplicações em overnight, que 

são aplicações que visam auferir lucro com os acontecimentos noturnos. O terceiro 

fator decorre do cenário econômico mais favorável, possibilitado pela volta dos 

recursos externos em 1992 e pela retomada do crescimento econômico e por último 

da necessidade de os bancos se anteciparem frente à perspectiva de queda da 

inflação (CARVALHO, 2003, p.36). 

O Plano Real em 1994, acabou com as receitas inflacionarias oriundas do 

floaV de recursos remunerados a taxas reais negativas ou inferiores as de aplicação, 

sendo o Ganho inflacionário possibilitado pela detenção de recursos e depósitos não 

passíveis de correção monetária ou qualquer outra modalidade de remuneração 

(CORAZZA, 2001). 
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Buscando compensar a perda de receita com float, os bancos expandiram a 

oferta de crédito, tendência que já vinha desde o começo da década. Nos primeiros 

seis meses do Plano Real os depósitos bancários tiveram um crescimento de 165%, 

sua atratividade se deu pela redução da taxa de inflação e o crescimento da economia 

entre 1994 e 1995, depósitos esses que constituíram a base para o financiamento de 

empresas e pessoas físicas. O spread ou diferença entre os juros paga na compra de 

um ativo e sua posterior venda, proporcionado por essas operações foi o principal 

atrativo para a oferta de crédito, a taxa de juros nominal do crédito pessoal atingiu o 

pico de 133% ao ano em fevereiro de 1988, e o piso de 68%, em abril de 2000, tudo 

isso em um período de 5 anos, que vai de 1997 a 2002. Já o crescimento da demanda 

por crédito foi proporcionado pelo crescimento econômico e pela melhoria dos salários 

reais. Tentando restringir a oferta de crédito, em dezembro de 2004, o governo 

aumento os requerimentos das reservas de depósitos à vista e a prazo, bem como 

criou o deposito compulsório sobre valores emprestados (JACOB, 2003, p.55). 

No período que foi relatado nem tudo foi favorável a concessão de crédito, em 

1995, a crise do México atingiu o país e tentando conter os impactos negativos o 

governo promoveu um aumento na taxa de juros doméstica, como consequência, o 

crescimento do econômico diminuiu. Esses fatores aumentaram a inadimplência e 

desaceleram o crescimento do crédito. Os bancos, porém, conseguiram manter as 

margens de lucro entre 1995 e 1996, devido ao direcionamento para operações com 

títulos públicos, a manutenção de juros e spreads elevados e ao aumento da captação 

externa e da securitização de dívidas. Por outro lado, foram reduzidos os custos com 

pessoal, com o surgimento do e-banking, a possibilidade de acessar uma conta 

bancaria e fazer movimentações através da internet. 

Através do que foi observado, é possível notar que de diversas formas o setor 

bancário conseguiu manter durante toda a década de 1990, sua rentabilidade 

patrimonial histórica. A rentabilidade média dos bancos brasileiros aumentou 1,9%, 

entre 1993 e 1994, mantendo-se acima de 12% até 1998. Já em 1999, finalizou a 

década em alta de 23%, devido aos ganhos com a desvalorização cambial, conforme 

demonstrado no Gráfico 2. 
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GRÁFICO 2 - RENTABILIDADE MÉDIA DOS BANCOS BRASILEIROS NA DÉCADDA DE 90 (%) 

32,9 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

FONTE: IBGE/ANDIMA (1997). Elaboração própria. 

O sistema bancário, portanto, enfrentava alguns problemas, relacionados à 

eliminação do rendimento que era antes obtido com a inflação, às elevadas reservas 

compulsórias exigidas, ao aumento da inadimplência e ao "empoçamento da liquidez", 

situação em que o dinheiro disponível no mercado fica concentrado nas mãos das 

instituições financeiras de maior porte, não circulando entre as instituições de pequeno 

porte. 

A liberalização financeira abrupta, somada as fraudes contábeis, falhas de 

regulamentação e fiscalização por parte das autoridades monetárias provocou a 

falência em diversos bancos pequenos e insolvência duas grandes instituições 

privadas em 1995, levando o Brasil a uma iminente crise bancaria sistêmica. Para 

evitar essa crise, deu-se início a um processo de desnacionalização dos bancos, 

através de um conjunto de medidas implementadas pelo governo, podendo ser citadas 

a concessão de incentivos fiscais para a incorporação de instituições financeiras; a 

aprovação do estatuto e regulamento do Fundo de Garantia de Créditos; a imposição 

de maiores dificuldades para criação de novas instituições financeiras; a criação de 

incentivos para processos de fusão, incorporação e transferência de controle 

acionário; o aumento do poder de intervenção do Banco Central nas instituições 

financeiras; a responsabilização das empresas de auditoria contábil ou dos auditores 

contábeis independentes em casos de irregularidades em instituições financeiras; a 

alteração da legislação que trata da abertura de dependências dos bancos no exterior; 
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a consolidação das demonstrações financeiras dos bancos no Brasil com suas 

participações no exterior; a permissão de cobrança de tarifas pela prestação de 

serviços por parte das instituições financeiras; a criação da Central de Risco de 

Crédito; e, por fim, a implementação do Programa de Incentivo à Redução do Setor 

Público Estadual na Atividade Bancária (Proes) e do Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer). 

O Proes financiou as despesas de restruturação dos bancos estaduais. Seu 

resultado foi a significativa redução dos bancos estaduais em atuação no país e sua 

consequente participação, das 35 instituições estaduais existentes na época, 10 foram 

extintas, 7 foram privatizadas, 6 foram federalizadas, com posterior privatização, e 5 

foram reestruturadas, somente 3 bancos estaduais não aderiram ao programa. 

O Proer, por sua vez, criou uma regulamentação para a aquisição de bancos 

com problemas patrimoniais e de solvência, criou atrativos para a aquisição destes 

bancos por meio da criação de linhas de crédito, de incentivos fiscais de benefícios 

tributários e de isenção temporária do cumprimento de certas normas bancárias. O 

seu principal resultado foram as aquisições e incorporações dos bancos privados 

nacionais, por bancos privados estrangeiros. Por meio desse programa, foram 

despendidos R$ 20,4 bilhões, o equivalente a 2,7% do PIB médio de 1995-97 (MAIA, 

2003). 

No mesmo período, o Bacen passou por uma aprimoração nos seus 

mecanismos regulatórios, passando a adotar os padrões internacionais estabelecidos 

nos Comitês da Basileia. A regulamentação incorpora itens como requisitos para a 

constituição de bancos, capital mínimo ponderado pelo risco, supervisão consolidada, 

abertura de dependências no exterior e modelos internos de avaliação de risco de 

crédito. Desta forma a atuação do Bacen e a existência de bancos grandes e 

saudáveis contingenciou a crise sistêmica. Outra medida que tinha o mesmo intuito 

de combater a crise foi o envio de duas Exposições de Motivos (EM/MF) à Presidência 

da República, por parte do Ministério da Fazenda, reconhecendo o interesse do 

governo brasileiro no ingresso de bancos estrangeiros. Porém a primeira aquisição 

aconteceu posteriormente a reestruturação do setor e do Bacen, quando o risco 

sistêmico já era muito baixo, foi a compra do Bamerindus pelo HSBC. Essa aquisição 

contou com a intermediação do Banco Central e financiamento do Proer. Dessa forma, 

o papel dos bancos estrangeiros na reestruturação bancária brasileira foi secundário 

e posterior à resolução da ameaça de crise sistêmica. No entanto, a participação 
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destes foi importante na continuidade da reestruturação, contribuindo para minimizar 

os gastos públicos com o resgate de instituições insolventes e para uma maior solidez 

do setor bancário no país. 

Após essa transação foram feitas várias outras, sendo que foram incluídas 

somente instituições insolventes ou ilíquidas. Posteriormente, esse movimento foi 

generalizado para qualquer banco. As aquisições bancarias realizadas por bancos 

privados nacionais e estrangeiros iniciaram uma acelerada consolidação bancaria. De 

1995 até 1999, foram concedidas 87 autorizações para ingresso ou ampliação da 

participação do capital externo no mercado doméstico, incluindo compra de bancos, 

privatizações, aumento de participação acionária, constituição de participação 

minoritária e permissão para criação de novas instituições bancárias e não bancárias 

(ROCHA, 2002, p.70). 

Uma característica marcante no processo de consolidação bancaria no Brasil 

foi a reação dos bancos privados nacionais à entrada dos bancos estrangeiros, 

participando ativamente do processo de fusões e aquisições, sendo que em um dado 

momento tomaram a vanguarda do processo, frente a retração dos bancos 

estrangeiros. 

Portanto, a mudança estrutural observada no setor bancário a partir do Plano 

Real não é resultado somente da participação estrangeira, mas também da 

estabilidade inflacionária e da volatilidade macroeconômica, dos programas 

governamentais de reestruturação bancária e da agressividade dos bancos privados 

nacionais por melhorias de eficiência e por maior participação nas fusões e 

aquisições. 

Ao final da década de 1990, houve uma significativa redução na quantidade 

de bancos públicos estaduais e bancos privados nacionais, em decorrência da 

reestruturação do setor, conforme demonstrada na tabela abaixo. 

TABELA 1 - NÚMERO DE BANCOS BRASILEIROS POR CATEGORIA 
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Tipo de Instituição dez./88 jun./94 dez./98 

Bancos Públicos 43 40 30 

Federais 6 6 6 

Estaduais 37 34 24 

Bancos Privados Nacionais 44 147 106 

Bancos Estrangeiros 40 69 75 

Filiais 18 19 16 

Controle Estrangeiro 7 19 36 

Participação Estrangeira 5 31 23 

Bancos de Investimento 49 17 22 

TOTAL 166 273 233 

FONTE: Elaborado a partir de Corazza (2001). 

Dentre as instituições adquiridas por grupos estrangeiros, no período de 1988 

a 2000, apenas 35% dos ativos pertenciam a instituições públicas estaduais 

privatizadas, ou seja, a maior parte das transferências de controle para o capital 

estrangeiro teve sua origem entre os capitais privados nacionais. No período, os 

bancos estrangeiros enfrentavam dificuldades, pois o ambiente era permeado pela 

alta inflação e um bloqueio para penetrar em nichos dominado pelos grandes bancos 

nacionais. No entanto, após o Plano real, a possibilidade de aquisição de outros 

bancos já estabelecidos facilitou sua entrada. 

O novo cenário e a postura liberal do governo alteraram os padrões de 

concorrência no mercado bancário nacional. As principais mudanças foram: o 

incentivo ao processo de fusões privadas nacionais (no âmbito da reestruturação, das 

privatizações e das alterações nas normas prudenciais dos bancos); o aumento da 

concentração, principalmente bancária; um intenso processo de desnacionalização, 

entre 1997 e 2000; e a reação defensiva/ofensiva dos bancos privados nacionais. Os 

bancos estrangeiros, por sua vez, passaram a atuar em todos os segmentos do 

mercado financeiro doméstico, deixando de ter uma atuação apenas complementar 

no setor bancário brasileiro. 

A expectativa com relação a entrada dos bancos estrangeiros era de que eles 

estimulassem um aumento da concorrência, diminuindo os spreads, melhorando a 

qualidade dos produtos e incrementando o sistema com novas tecnologias e serviços. 

Que portfólio dos bancos estrangeiros seria direcionado, desde o princípio, ao crédito 
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a firmas e consumidores, enquanto os bancos domésticos continuariam direcionados 

à dívida pública, até que conseguissem se adaptar ao novo ambiente. Além disso, 

esperava-se que essas instituições introduzissem no país práticas creditícias e 

técnicas apropriadas a uma economia com preços estáveis. Contrariando as 

expectativas a ingresso dos bancos estrangeiros ficou caracterizada por altas 

margens de intermediação financeira, principalmente devido aos altos spreads 

bancários. Eles adotaram uma postura ainda mais conservadora, direcionando seus 

investimentos em títulos públicos, dessa forma a rentabilidade dos bancos 

estrangeiros era maior que a dos nacionais, enquanto a relação de crédito por ativo 

total era maior nos nacionais. 

Com o crescimento na participação dos bancos privados nacionais e 

estrangeiro, acompanha-se a concentração do sistema bancário. Como é possível 

observar na tabela 2, a inversão da participação dos bancos públicos e privados nas 

operações de crédito. 

TABELA 2 - EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS SISTEMAS FINANCEIROS PÚBLICO E PRIVADO 

NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO. 

Ano Setor Público Setor Privado 

1998 53% 47% 

1999 52% 48% 

2000 49% 5 1 % 

2001 38% 62% 

2002 37% 63% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil. 

Defrontando os dados anteriores com o gráfico 3, tem-se uma participação na 

concessão de crédito de instituições privado e público para o ano de 1998, muito 

próxima, 53% e 47% respectivamente, enquanto para o mesmo ano a concentração 

dos ativos nas oito maiores instituições era de 66,9%. No ano 2000, ocorre a inversão 

na participação entre segmento público (49%) e o privado (51 %), já a participação dos 

principais bancos diminui para 65,4%, queda que se mostrou momentânea, já que o 

setor privado no ano de 2002, aumento sua participação para 63%, da concessão de 

crédito e a concentração aumentou para 71,4%, no mesmo ano. Concentração essa 
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que tendeu a aumentar até 2003, chegando 75,4%, posteriormente variando nesse 

patamar. 

GRAFICO 3 - PARTICIPAÇÃO DAS OITO MAIORES INSTITUIÇÕES NO ATIVO TOTAL (%) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do site do Banco Central do Brasil. 

Esse déficit de "concorrência" no setor, sugere uma estrutura oligopolista de 

mercado, com concorrência pela diferenciação de produtos, mais do que por preços 

(Carvalho, 2007). 

TABELA 3 - NÚMERO DE BANCOS NO BRASIL ENTRE 1998 E 2008 

Origem do capital 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bancos federais 6 8 9 9 9 9 8 8 7 7 6 
Bancos estaduais 17 11 8 6 6 6 6 6 6 6 6 
Privados nacionais 105 96 93 81 76 78 82 82 81 77 78 
Participação Estrangeira 16 12 13 14 11 10 10 8 9 10 7 
Controle Estrangeiro 59 67 69 72 65 62 58 57 56 56 62 
Total 203 194 192 182 167 165 164 161 159 156 159 
Fonte: Elaboração própria com base em Paula (2013). 

Desde a implantação do plano real em 1994, e o processo de reordenamento 

bancário causado pelas ondas de fusões e aquisições, o setor passou por bruscas 

mudanças. O número de bancos diminuiu, a participação dos bancos estrangeiros 

aumentou e consequentemente a concentração se intensificou. 
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Tal modificação teve basicamente dois momentos: o fim da alta da inflação 

em 1994 e a consequente eliminação das receitas inflacionarias, que resultou na 

eliminação de instituições financeiras cuja rendas dependiam crucialmente do 

ambiente inflacionário. E em outro momento da implementação do programa de 

reestruturação bancária o PROER e PROES, e onda de fusões e aquisições que veio 

a seguir. 

O crescimento e declínio no número de bancos federais entre 1998 e 2008 é 

derivado das transferências de alguns bancos estaduais para o controle federal, os 

quais algum tempo depois foram vendidos. O número de instituições bancarias 

estrangeiras cresceu de 58 para 72, quando algumas delas entraram no mercado 

brasileiro, movimento que durou 3 anos, entre 1998 e 2001, pois logo em 2002, várias 

dessas companhias foram compradas por instituições nacionais e em outros casos 

simplesmente fecharam suas subsidiarias em território nacional. 

A tabela abaixo mostra o market share no setor bancário brasileiro entre 1995 

e 2009, pelo total de ativos. 

TABELA 4 - MARKET SHARE POR ORIGEM DE CAPITAL (% DO TOTAL DOS ATIVOS) 

Origem do capital 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bancos federais 36,5 41,6 40,0 31,0 35,6 32,4 28,2 30,1 
Bancos estaduais 21,3 8,3 4,6 3,9 4,0 4,0 3,7 1,6 
Privados nacionais 26,4 27,7 25,2 29,7 34,0 34,3 37,7 42,1 
Participação Estrangeira 7,2 13,0 22,6 27,2 20,2 22,0 23,8 20,0 
Controle Estrangeiro 8,5 9,4 7,5 8,2 6,2 7,4 6,6 6,3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Elaboração própria com base em Paula (2013). 

É possível notar que os bancos federais, incluindo Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal, tem oscilado no período, no fim do ciclo alcançando 30%, os 

bancos estaduais por sua vez reduziram fortemente e rapidamente seu market share, 

de 21,3% em 1995 para 4,6% em 1999, consequência direta da privatização de tais 

bancos. Já entre 2007-09 a queda no market share foi decorrente da aquisição pelo 

Banco do Brasil do banco Nossa Caixa (banco estadual paulista). Enquanto isso os 

bancos privados nacionais aumentaram significativamente sua participação, de 25,2% 

em 1999 para 42,1% em 2008, mesmo com a diminuição da quantidade de bancos. 

Isso evidencias que os grandes bancos domésticos, em particular o Bradesco e Itaú, 
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foram protagonistas na onda de fusões e aquisições no Brasil. Já os bancos 

estrangeiros aumentaram seu market share, de 7,2% em 1995 para 27,2% em 2002, 

o principal fator disso foi a aquisição do Bamerindus pelos HSB, do banco Real pelo 

ABN ARMO e do Banespa pelos Santander, mas entre 2001 e 2003 foi um período de 

declínio decorrente de uma aversão ao risco por parte dos bancos estrangeiros, algo 

que se intensificou por causa das crises externas que afetaram Brasil e Argentina. 

Alguns bancos venderam suas subsidiaras como os casos do BBV e do Boavista para 

o Bradesco. 

Na tabela seguinte é visível a tendencia de fusões e aquisições entre 2008 e 

2019. É possível verificar que essas operações foram todas feitas por quatro das cinco 

grandes instituições do sistema financeiro nacional. No período é importante destacar 

a fusão entre Itaú e Unibanco, que criou o maior banco privado do país e a aquisição 

do ABN Amro Real pelo Santander que é considerada a maior transação do setor 

bancário mundial. 

TABELA 5 - FUSÕES E AQUISIÇÕES DO SETOR BANCARIO BRASILEIRO ENTRE 2008 E 2019. 

Comprador Comprado Tipo Ano 
Itaú Unibanco Fusão 2008 
Banco do Brasil Banco do Estado de Santa Catarina Aquisição 2008 
Banco do Brasil Banco do Estado do Piauí Incorporação 2008 
Santander ABN Amro Real Aquisição 2008 
Banco do Brasil Nossa Caixa Incorporação 2009 
Banco do Brasil Banco Votorantim Aquisição 2009 
Bradesco Ibi Aquisição 2009 
Banco do Brasil Banco Patagonia Aquisição 2010 
Banco do Brasil Banco Postal Fusão 2011 
Bradesco Banco do Estado do Rio de Janeiro Aquisição 2011 
Banco do Brasil Eurobank Aquisição 2012 
Itaú Credicard Aquisição 2013 
Itaú Chile CorpBanca Fusão 2014 
Santander Banco Bonsucesso Aquisição 2014 
Itaú-Unibanco Banco BTG Pactual Aquisição 2015 
Bradesco HSBC Incorporação 2015 
Itaú-Unibanco Citibank Aquisição 2016 
Itaú-Unibanco XP Investimentos Aquisição 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor, dados do BACEN (2008-2019) 
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Ao analisar o market share entre 2008 e 2019, é possível levantar a 

representatividade das cinco maiores instituições bancarias, as quais representam 

dois terços dos ativos totais do sistema financeiro nacional. Que desde 2008, apesar 

da variação pequena entre elas, sempre mantiveram o controle de em média 66% do 

mercado. 

TABELA 6 - EVOLUÇÃO DO MARKTE SHARE ENTRE 2008 E 2019. 

BB Itaú Bradesco Caixa Sautauder Outros Total 

2008 15.4% 19.1% 12.0% 9.0% 10.4% 34.1% 100% 
2009 18.3% 16.4% 12.4% 9,6% 9.4% 34,0% 100% 
2010 16,8% 16.6% 13.0% 9.3% 8,7% 35.7% 100% 
2011 17.4% 16.1% 13.1% 10.1% 8,5% 34,9% 100% 
2012 17.4% 16.1% 12.8% 11.9% 7,8% 34.1% 100% 
2013 18.0% 15,8% 11.9% 13.2% 7,6% 33.6% 100% 
2014 17.3% 15.0% 11.9% 14.3% 8,0% 33.4% 100% 
2015 16.9% 15,6% 11.0% 14.6% 8.3% 33.7% 100% 
2016 17.0% 16.1% 13.1% 15.2% 8,5% 30.0% 100% 
2017 16.1% 16.3% 12.4% 14.9% 8.0% 32.3% 100% 
2018 15.6% 16.5% 12.5% 13.9% 8.7% 32.8% 100% 
2019 15.6% 16.6% 12.1% 13,7% 9.0% 33.1% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor, dados do BACEN (2008-2019) 

2.5 FINTECHS E O CASO NUBANK 

O caso do Nubank que será abordado neste capitulo busca mostrar um caso 

concreto de inovação. Trazendo uma contextualização para como as transformações 

tecnológicas impactam nas modificações do setor bancário. 

Fintech, termo que vem sendo amplamente difundido, deriva do inglês 

Financial Technology (Tecnologia Financeira, em tradução livre), e é utilizado para 

expressar uma empresa que utiliza a tecnologias da informação para propor novas 

soluções para o sistema financeiro. 

No começo o termo era utilizado somente para se referir à tecnologia utilizada 

no "back-end" das principais instituições financeiras, ou seja, a tudo aquilo que é 

inovação nas regras dos processos financeiros. Atualmente, porém, a expressão 

passou a ser utilizada para toda a forma de inovação tecnológica no setor financeiro, 

principalmente aquela atrelada as startups. 
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Dessa maneira, a Fintech, isto é, a tecnologia que faz os serviços financeiros 

mais eficientes e amigável utiliza redes online e novas tecnologias como o "machine 

learninge" que é a capacidade da máquina aprender conforme nossas experiencias e 

solicitações feita, inteligência artificial em que as maquinas tentam imitar os 

raciocínios e decisões humanas para processar algum dado, o Big Data termo 

utilizado em tecnologia da informação que lida com um grande conjunto de dados que 

precisam ser processados e armazenados, o Blockchain um livro contábil virtual que 

registra todas as transações feitas, com registro de quem enviou e recebeu, hora e 

local da transação. Todas essas inovações somadas a facilidade que os aplicativos 

para celular inteligentes vêm impactando e transformando a vida financeira das 

pessoas pelo mundo. 

Como Fintech é um termo que transita tanto entre os setores financeiro quanto 

para o de tecnologia, possui uma grande abrangência. É possível ver isso na 

quantidade de players diferentes envolvidos no mundo das Fintechs: temos desde as 

empresas de tecnologia maduras até as instituições financeiras consagradas, 

passando pelos reguladores e entidades governamentais e, por último, os 

consumidores e investidores. 

Para complementar o que foi exposto acima, a figura abaixo demonstra a falta 

de clareza nas fronteiras das fintechs, existindo uma interdependência entre elas e 

empresas de setores adjacentes, como as que fornecem infraestrutura e tecnologia, 

além é claro de uma relação muitas vezes estreita com o próprio sistema financeiro já 

instalado. Essas relações entre empresas fazem parte do centro do framework. Na 

periferia aparecem então os outros atores, como os investidores, os consumidores, os 

reguladores e as tecnologias emergentes, todos eles desempenhando um papel não 

menos importante para o funcionamento de todo o ecossistema. 

FIGURA 1 - FRONTEIRAS DE ATUAÇÃO DAS FINTECHS 
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FONTE: Adaptado de PWC. 

No momento em que os bancos se preocupavam em superar os desafios da 

crise econômica de 2008, bem como seus desdobramentos, tais como a falta de 

credibilidade de outrora e o aumento de mecanismos regulatórios impostos por 

autoridades, tendo como objetivo evitar novas crises, a inovação ficou em segundo 

plano, perdendo incentivos. Em paralelo a tudo que ocorria no setor, novas 

tecnologias eram introduzidas no mundo, as quais mudariam a forma como as 

pessoas veem o nível de serviço prestado por vários setores da economia. 

Como cada vez mais pessoas utilizam os celulares para realizarem suas 

operações financeiras, as fintechs buscam lançar novos produtos e serviços 

financeiros através de aplicativos para celulares, sendo esses geralmente mais fáceis, 

didáticos e intuitivos de serem utilizados. A massificação dos smartphones e os 

aplicativos que podem ser modelados para eles, criaram a possibilidade do 

surgimento inúmeros novos modelos de negócio, que acabam revolucionando 

mercados e transformando o cotidiano nas pessoas, seja no transporte pelo Uber, no 

aluguel de casas pelo AirBnB ou na comunicação pelo WhatsApp. Ficando como 
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desafio para as empresas do setor financeiro atender as expectativas do consumidor, 

que usa como base as experiencias de diversos segmentos. 

Enquanto as grandes instituições bancárias são bastante burocráticas na hora 

de abrir uma conta corrente e fazer um empréstimo para seus clientes, as fintechs 

surgem com uma proposta de desburocratizar esses serviços financeiros, sendo 

possível, por exemplo, o cliente fazer todo o processo de abertura de conta e pedido 

de empréstimo por meio de um aplicativo, oferecendo uma nova experiência para seus 

clientes. 

Dessa maneira, pelo que foi apresentado acima, as empresas do setor 

financeiro precisam se preocupar com a satisfação dos clientes e o surgimento das 

expectativas vindas de outros setores. Sendo necessário também melhorar suas 

tecnologias em serviços prestados. Seguindo esse contexto, é exatamente onde uma 

fintech opera, atuando para solucionar uma demanda com a criação de um novo 

serviço ou reinventando um modelo já existente, voltando sua inovação para a 

satisfazer a expectativa do consumidor. 

2.5.1 NUBANK 

Neste capítulo será abordado o surgimento do primeiro Banco Digital e 

Operador de Cartões de crédito, o Nubank. Também será abordado alguns pontos do 

setor de fintechs. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Startups, entre 2012 e 2016, a 

quantidade de startups nacionais teve um aumento de 69,63%, saindo de 2.519 para 

4.273 empresas deste tipo no país. Em 2018 o Brasil ganhou a sua primeira startup 

com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão, sendo a operadora de cartões e banco 

digital, Nubank responsável pela marca. 

Segundo senso do website, Startse, 70% das fintechs tiveram fundação entre 

2016 e 2017. Destas, a mesma porcentagem encerra suas atividades com 2 anos e 4 

meses. Corroborando com os dados apresentados, a fundação Dom Cabral mostra 

em um de seus levantamentos que 25% das startups fecham com tempo menor ou 

igual a 1 ano, conforme demonstrado abaixo: 

FIGURA 2 - TEMPO DE VIDA DAS NOVAS FINTECHS 
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FONTE: NOGUEIRA, Vanessa Silva; OLIVEIRA, Carlos Alberto Arruda de. Causa da 

mortalidade das startups brasileiras: como aumentar as chances de sobrevivência no mercado 

(2015). 

Segundo levantamento feito pela Associação Latino-Americana de fundos de 

capital de risco, o montante de capitais de risco que foi aplicado em novas startups 

teve um crescimento de 207% no ano de 2017. Sendo investidos aproximadamente 

R$ 2,86 bilhões, enquanto em 2016 foi de R$ 926,3 milhões, transformando o ano 

2017 como o com maior nível de investimentos no segmento. 

No contexto dado, uma análise do site Startse acaba mostrando que a Nubank 

é um caso de sucesso. Sendo uma fintech, ela está dentro de um setor com poucas 

startups criadas, mas com alta procura por parte dos investidores, sendo o setor 

financeiro o terceiro no quesito investimentos, conforme tabelas a seguir: 

FIGURA 3 - RANKING DE SETORES DAS STARTUPS E DOS MAIS ATRATIVOS PARA 
INVESTIMENTO 

PERFIL DAS STARTUPS 

SETORES (por ranking) 

TA DOS INVESTIDORES 

COM MAIS EMPRESAS MAIS INTERESSANTES 

Q Tecnologia da informação Q Tecnologia da informação 

© Comércio © Educação 

© Educação © Financeiro 

FONTE: Startse (2018) 

FIGURA 4 - MODELOS DE NEGÓCIOS DAS STARTUPS E MODELOS MAIS ATRATIVOS PARA 
INVESTIMENTO 
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FONTE: Startse (2018) 

A Nubank é uma startup nacional que emite e administra cartões de crédito 

com a bandeira MasterCard e oferece serviços bancários online, seu objetivo é 

melhorar a experiencia dos seus clientes frente aos já ofertado pelos seus 

concorrentes. Para tal, ela se faz do uso de novas tecnologias e design, efetuando 

soluções rápidas e fugindo de burocracias tradicionais. 

O projeto da Nubank foi iniciado em maio de 2013, por seus fundadores David 

Vélez, Edward Wible e Cristina Junqueira nele foram levados em conta as dificuldades 

do setor de serviços financeiros no país, como a excessiva burocracia, juros elevados 

e atendimento ruim. Também foi levado em conta o fato de o país possuir o quarto 

maior mercado online e de mobile do mundo, o empreendimento se desenvolveu de 

forma inovadora na América Latina com capital próprio (CALDART; BEHLING, 2016, 

p.34). 

Seus fundadores se inspiraram em outros modelos de crédito com o Capital 

One(americano) e o Tinkoff (Russo), começaram suas atividades com serviços 

somente para amigos e familiares, porém ainda no mesmo ano de inauguração 

abriram suas atividades para o público em geral com serviços de cartão de crédito 

(CALDART; BEHLING, 2016, p.45). 

Em um segundo momento, com a necessidade de dar início aos serviços, o 

banco digital recebeu investimentos da Kaszkek Venturer e da Sequoia Capital, 

empresas estrangeiras, que juntas totalizaram um aporte de US$ 2 milhões. Em abril 

de 2014 a companhia começou a prestar serviço, emitindo seus primeiros carões de 

crédito. Sua sede era em São Paulo e contava com 33 funcionários, em dois anos 

esse número subiu para 350 colaboradores, tendo um investimento de 
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aproximadamente US$ 99 milhões no período. As características inovadoras e 

formatação foram pautados pelo quadro abaixo: 

TABELA 7 - DEMONSTRA A RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO NUBANK E 

DEMANDA DE SEU PÚBLICO ALVO. 

Público-Alvo Jovem geração Y 

Assistência 100% digital (bate-papo no aplicativo, site, 

SAC, e-mail, medias sociais) 

Canais de Comunicação Mídias Sociais, website, e-mail 

Abertura de Conta De Crédito Receber ou solicitar convite. 

Procedimento até assinatura do contrato é 

realizado em formulário virtual. 

Programa de Vantagens Programa de pontos, Surpresas, 

Seguro viagem e acesso a espaços vip's. 

Taxas Sem anuidades ou outras taxas. Crédito 

rotativo que varia de 7.75% a 12% a.m. 

Pagamento da Fatura Apresentação da Conta por e-mail ou 

cópia digital para pagamento móvel 

Abrangência Nacional e Internacional 

FONTE: Andrade (2016) 

Sendo assim é importante caracterizar a história percorrida pela empresa ao 

longo dos anos, desde o início das suas operações, percorrendo também por suas 

seis rodadas de investimento, algo demonstrado por eles em seu próprio site e 

evidenciado na tabela abaixo: 

TABELA 8 - HISTÓRICO DA STARTUP NUBANK 

Mês Ano Evento 

Março 2013 

Depois de anos de frustração com bancos, David Vélez 
levanta US$ 2 milhões da Sequoia Capital e Kaszek 

Ventures para nova startup de serviços financeiros no 
Brasil. 

Maio 2013 
David Vélez recruta Edward Wible e Cristina Junqueira e 

fundam o Nubank em uma casa na Rua Califórnia, em São 
Paulo. 



44 

Abril 2014 A primeira transação com um cartão Nubank acontece no 
dia 1° de abril. 

Agosto 2014 Série A - US$ 15 milhões - Investidores: Sequoia Capital e 
Kaszek Ventures. 

Setembro 2014 O cartão Nubank é lançado para o público. 

Janeiro 2015 
Mudança da casa na rua Califórnia para um escritório de 

três andares na Av. Brigadeiro Luís Antônio, em São 
Paulo. 

Março 2015 Eleito a Empresa Mais Inovadora pela Latam Founders. 

Maio 2015 Série B - US$ 30 milhões - Investidores: Tiger Global, 
Sequoia Capital, Kaszek Ventures e QED. 

Dezembro 2015 Série C - US$ 52 milhões - Investidores: Founders Fund, 
Tiger Global, Sequoia Capital e Kaszek Ventures. 

Dezembro 2015 Eleito o aplicativo mais inovador pela App Store (Apple). 

Janeiro 2016 Mudança para o atual prédio de oito andares na rua 
Capote Valente, em São Paulo. 

Maio 2016 Ganhador do prêmio Marketers That Matter do Sage 
Group, do Vale do Silício. 

Maio 2016 Eleita a melhor empresa B2C pela Latam Founders. 

Julho 2016 Escolhido pela Interbrand para a lista Breakthrough 
Brands. 

Agosto 2016 Eleita uma das Melhores Empresas Para Trabalhar pelo 
Great Places to Work Brasil. 

Dezembro 2016 Série D - US$ 80 milhões - Investidores: DST Global, 
Sequoia Capital, Founders Fund e Tiger Global. 

Janeiro 2017 Eleito o melhor cartão pelos clientes em estudo da CVA 
Solutions. 

Março 2017 Eleita pelo segundo ano consecutivo a melhor empresa 
B2C pela Latam Founders. 

Agosto 2017 Lançamento do Nubank Rewards. 
Outubro 2017 Lançamento da NuConta. 

Fevereiro 2018 

16° FBRC (Fórum Brasileiro de relacionamento com o 
Cliente) - Prêmio Experiência do Consumidor / IBRC. 

Estando em 3° lugar no ranking geral e em 1° na categoria 
cartão de crédito. 

Fevereiro 2018 Fast Company - 3° lugar entre as 10 empresas mais 
inovadoras da América Latina em 2018. 

Março 2018 
Série E: US$ 15 milhões - Investidores: DST Global, QED 
Investors, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer 

Investment Group, Thrive Capital. 

Março 2018 Nubank torna-se um unicórnio[1]. 
Maio 2018 Lançamento do novo design do nosso aplicativo. 
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Maio 2018 Lançamento da nossa primeira campanha publicitária "O 
Novo Sempre Vem". 

Junho 2018 Lançamento da NuConta para todo o Brasil. 

Setembro 2018 Eleita a empresa mais desejada para se trabalhar no 
prêmio LinkedIn Top Startups 

Outubro 2018 Investimento de US$ 90 milhões da Tencent. 

Outubro 2018 
Inauguração do segundo escritório do Nubank, um prédio 

de 16 andares também na rua Capote Valente em São 
Paulo. 

Dezembro 2018 Lançamento da função débito da NuConta. 
Fevereiro 2019 Lançamento do Empréstimo pessoal do Nubank. 

Fevereiro 2019 Eleita a empresa mais inovadora da América Latina, pela 
revista Fast Company. 

Março 2019 Eleito o melhor banco do Brasil, segundo a revista Forbes. 
Fonte: Nubank (2019). 

O caso de sucesso apresentado, evidencia a tendência ao empreendedorismo 

digital. Em decorrência das ideias inovadoras e da criatividade a disposição mundial 

em desenvolver startups é autêntica. A formação de startups fortalece de forma 

estratégica o desenvolvimento da nação, pois estas agregam valor a serviços e 

produtos novos ou reinventados, assim como produzem mais empregos, antes não 

existentes. (JUNIOR, 2016, p.67). 

As inovações não existem sem uma cadeia de produtos e serviços envolvidos, 

o que impacta diretamente na eficácia da nova ideia. Já as empresas que se 

caracterizam como startups tem o desenvolvimento de forma isolada, fazendo parte 

de seu ecossistema investidores e incubadoras. A dinâmica das relações dessas 

companhias acaba por destacar a inovação e o empreendedorismo. Sendo desta 

forma, a Nubank um caso que mostra o crescimento o sucesso de uma fitech 

(TORRES, 2016, p.16). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o presente trabalho foi realizado uma verificação sobre os autores que 

tratam sobre inovação, sendo selecionados aqueles que se mais encaixassem no que 

foi verificado na prática. Também foi feita uma identificação de como o mercado dos 

bancos de varejo se comportam e quais teorias são mais condizentes com seu 

mercado. 

Em outro momento fizemos o levantamento histórico do sistema bancário e 

sobre o caso especifico da fintech Nubank. 

Para tanto foi feito um levantamento em materiais impressos e disponíveis 

digitalmente. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo será sintetizado como as transformações recentes no setor 

bancário, ocasionadas pelas fintechs em especial pelo Nubank, representam-se nas 

teorias da destruição criativa, dos mercados contestáveis e da estabilidade de preços 

em oligopólio, estas respectivamente propostas por Schumpeter, Baumol e Scherer. 

O advento de novas tecnologias como machine learning a inteligência 

artificial, o Big Data, o Blockchain, a internet das coisas e os aplicativos móveis, 

fizeram com que o setor de serviços se modificar-se. Nessas transformações surgiu o 

Nubank, uma operadora de cartões de crédito que não se assemelhava às tradicionais 

empresas do mercado, as quais, em sua maioria, são controladas por bancos. Isso, 

porém, não é o que mais tornava o Nubank disruptivo ao modelo vigente, e sim, o fato 

de ele ser totalmente digital, sem atendimento físico como uma operadora de cartões 

tradicional. 

Com o sucesso do novo modelo o Nubank começou a atuar também como 

banco, seguindo o mesmo conceito digital. Os novos serviços prestados impactaram 

fortemente o setor bancário, outrora orientado por atendimentos presenciais com altos 

custos envolvidos, tanto de entrada e manutenção, quanto para saída do mercado, 

agora tendo um novo player que pode entrar com custos muito baixos. 

As inovações de tecnologia propiciaram a quebra de paradigmas de um 

mercado oligopolistico, como os de bancos, são aquelas que Schumpeter classificou 

como necessários para existir a inovação: 

Esse conceito engloba os cinco casos seguintes: 1) Introdução de um novo 
bem - ou seja, um bem com que os consumidores ainda não estiveram 
familiarizados - ou de uma nova qualidade de um bem. 2) Introdução de um 
novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido 
testado pela experiência no próprio ramo da indústria de transformação, que 
de modo algum precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, 
e pode consistir também em uma nova maneira de manejar comercialmente 
uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado 
em que o ramo particular da indústria de transformação do país em questão 
não tenha ainda entrado, quer este mercado tenha existido antes ou não. 4) 
Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 
semimanufaturados, mais uma vez independente do fato de que essa fonte 
já existia ou teve que ser criada. 5) Estabelecimento de uma nova 
organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de 
monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma 
posição de monopólio. (SCHUMPETER, 1982, p. 48). 
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A criação de um banco digital modificou o mercado, fazendo com que as 

empresas já existentes tivessem que se adaptar ou aceitar uma posição menos 

relevante, algo que Schumpeter classificou como sendo características da destruição 

criativa. Bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, dentre outros modificaram 

seus hábitos e investiram fortemente no bankline, que é a possibilidade de o cliente 

acessar sua conta bancaria pela internet, criando plataformas de atendimento digital 

e incentivando seus usuários contumazes a migrarem para esses canais, menos 

custosos para suas operações. Um caso de adaptação do mercado pode ser 

exemplificado pelo Banco Bradesco que criou o Next, uma nova marca de banco sobre 

seu domínio que opera totalmente em plataforma digital, sem agências físicas igual 

ao Nubank. 

Em um dos estudos sobre concorrência bancaria Freitas (1997), cita a 

dificuldade da inexistência de patente para o inovador, por isso os demais 

concorrentes podem imitar o inovador rapidamente. Sendo assim, os ganhos 

resultantes de inovações são temporários, apesar de contribuírem para a busca de 

novos produtos e serviços. 

É visto acima que existe também um problema para o inovador, neste caso a 

Fintech, que é a capacidade de alastramento da tecnologia em mundo cada vez mais 

conectado, onde o grau de conhecimento de uma tecnologia se difunde rapidamente 

e não pode ser totalmente pela propriedade intelectual. É possível notar isto com a 

transformação dos demais concorrentes que já existiam e com novos players que se 

utilizam das mesmas artimanhas como o Banco-Inter ou o Original. 

Relacionando o caso citado do Nubank com Schumpeter, é possível observar 

que a inovação das tecnologias por si só não representou a modificação do mercado. 

Estás foram as condições que possibilitaram que uma nova ideia, a de bancos sendo 

operados digitalmente, sem movimentações físicas de dinheiro, sendo tal ideia que 

quebrou paradigmas em um mercado já bem estabelecido. 

Também é possível ver sob a ótica Schumpteriana como o mercado se 

transformou com as inovações tecnológicas, antes se assemelhando mais a um 

regime tradicional em que o responsáveis pela inovação são as empresas 

consolidadas no setor. Agora com a facilidade para novos entrantes se tornando um 

regime empreendedor, onde as principais transformações surgem das pequenas e 

médias empresas. 
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Tudo que foi elencado acima e que possibilitou a criação do Nubank, foi 

retratado por Baumol como sendo necessárias para um mercado ser contestável, pois 

conforme escrito por (FAGUNDES; PONDÉ, 1998), um mercado é sustentável e por 

isso contestável, se em suas características for: Ausente de custos irrecuperáveis, 

como um investimento massivo em infraestrutura; tiver uma tecnologia acessível a 

todos e que não exista retaliação dos novos participantes. 

Outro fator importante que sustenta a teoria de Baumol, são os custos que 

agora são mais baixos a entrada de um participante, não sendo mais necessário uma 

operação robusta composta de diversos funcionários para atender aos clientes, 

conforme dito anteriormente, o Nubank começou suas atividades com 33 funcionário. 

Isso diminui os possíveis custos de uma saída, caso o novo negócio não obtenha 

sucesso, tornando a entrada de outros participantes mais atrativa. 

No caso do Nubank é possível observar uma liderança barométrica, que 

determinou o equilíbrio nos preços, por três fatores. Primeiro por se caracterizar em 

ser uma empresa pequena e nova no mercado, que avaliou e modificou as condições 

dele segundo sua nova demanda e seus custos. Segundo que não necessariamente 

ela foi seguida, pois não teve uma completa dominância sobre preços no mercado e 

somente foi seguida em um segundo momento. Por último ela acabou agindo como 

termômetro do mercado, mostrando qual eram os novos preços e os caminhos a 

serem seguidos. 

É importante demonstrar também que a inovação no setor bancário também 

é dependente da regulamentação. Quando está é mais rigorosa, as oportunidades de 

criação são reduzidas, mesmo que sempre aja espaço para a diferenciação. Por outro 

lado, a ausência de uma regulamentação eficiente pode fazer com que a concorrência 

traga instabilidade para o sistema de financeiro. (Freitas, 1997). 

Neste sentido o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a resoluções n° 

4.480, de 25 de abril de 2016, que regulamento a abertura e encerramento de contas 

per canais eletrônicos, também possibilitou que o cliente envie documentos pelo 

celular sem a necessidade de entregar a documentação em uma agencia física, 

ficando somente estipulado pelo Banco Central que as instituições tenham formas de 

controle para auferir a autenticidade destes documentos. 
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Outra resolução do CMN que desburocratizou o sistema foi a n° 4.474, de 31 

de março de 2016, que estabelece procedimentos de descarte de documentos físicos 

e que estão salvos eletronicamente, ficando como exigência do Banco Central o que 

deve ser produzida cópia de segurança dos documentos digitalizados, garantida a 

confidencialidade e a possibilidade de rastreamento desse documento; cópias de 

segurança devem ser armazenadas em local seguro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apresentado ao longo do trabalho é possível observar como novas 

tecnologias alteraram os comportamentos dos agentes econômicos e também 

modificaram a dinâmica competitiva do setor bancário. Neste sentido foi visto a 

migração do comportamento dos bancos tradicionais buscando a competir com o que 

é ofertado pelos novos entrantes, investindo e utilizando-se de serviços financeiros 

digitais. Sendo que as modificações não pararam somente nas inovações, elas 

também atingiram a forma de se relacionar com os clientes, buscando um atendimento 

mais ágil, independente de onde ele necessite ser atendido. 

Também foi possível verificar as contribuições teóricas de Joseph Schumpeter 

sobre inovação, Frederic Scherer sobre estruturas de mercado e Baumol sobre 

mercados contestáveis ajudam a explicar as transformações no setor bancário 

brasileiro. Na correlação com Schumpeter foi apresentado como as inovações 

tecnológicas serviram de meio para a inovações no setor, sendo que as novas 

tecnologias como machine learning a inteligência artificial, o Big Data, o Blockchain, a 

internet das coisas e os aplicativos móveis serviram como ferramental fundamental 

para a inovação do setor. A teoria de Baumol também ajudou a explicar como esse 

mercado após o advento das novas tecnologias pode ser contestável, sendo que a 

possibilidade de existir novos entrantes com custo baixo em relação ao anterior ser 

fundamental, diminuindo o risco desse investimento. Por fim na revisão da literatura, 

foi apresentado como as contribuições de Scherer explicam a liderança sobre a ótica 

de preços e como o setor se caracterizava nesse sentido. 

Para concluir o trabalho apresentado foi feito o estudo de caso do Nubank, 

demonstrando como as novidades trazidas pelas fintechs impactaram o setor, 

conforme já citado anteriormente. Também como elas se correlacionam com as 

teorias apresentadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - RESOLUÇÃO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL N° 4.567 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

RESOLUÇÃO N° 4.567. DE 27 DE ABRIL DE 2017 

Dispõe sobre a remessa de informações relativas aos 
integrantes do grupo de controle e aos 
administradores das instituições financeiras e das 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e sobre a disponibilizaçào 
de canal para comunicação de indícios de ilicitude 
relacionados às atividades da instimiçào. 

0 Banco Central do Brasil, na forma do art. 9 o da Lei n° 4.595. de 31 de dezembro 
de 1964. toma público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 27 de abril 
de 2017. com base no art. 4 o. inciso V I I I . da referida Lei. 

R E S O L V E U : 

Ait . I o As instimiçòes financeiras e as demais instimiçòes autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil devem comunicar a essa autarquia qualquer informação que possa 
afetar a reputação dos: 

1 - controladores e detentores de participação qualificada: e 

I I - membros de órgãos estatutários e contraniais. 

Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput deve: 

I - considerar informações sobre situações e ocorrências mencionadas no ait. 3 o do 
.Anexo I I à Resolução n° 4.122. de 2 de agosto de 2012. e outras análogas: e 

I I - ser realizada em até dez dias úteis contados a partir do conhecimento ou do 
acesso á informação. 

Art. 2 o As instimiçòes mencionadas no ait. I o devem disponibilizar canal de 
comunicação por meio do qual funcionários, colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou 
fornecedores possam reportar, sem a necessidade de se identificarem, situações com indícios de 
ilicimde de qualquer namreza. relacionadas às atividades da instimiçào. 

§ 1° As instituições devem designar componente organizacional responsável pelo 
acolhimento e encaminhamento do reporte à área competente para tratamento da siniaçào. 

§ 2 o É facultada a designação de componente organizacional já existente, desde 
que na sua amaçào seja assegurada a confidencialidade, a independência, a imparcialidade e a 
isenção. 

§ 3 o O componente organizacional de que trata o § I o deve elaborar relatório 
semestral, referenciado nas datas4)ase de 30 de junho e 31 de dezembro, contendo, no mínimo, o 
número de reportes recebidos, as respectivas nauuezas. as áreas competentes pelo tratamento da 
siniaçào. o prazo médio de tratamento da simaçào e as medidas adotadas pela instimiçào. 
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§ 4 o O relatório de que trata o § 3° deve ser aprovado pelo conselho de 
administração da instimiçào ou. em sua ausência, pela diretoria e mantido à disposição do Banco 
Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos. 

§ 5 o Os procedimentos de utilização do canal de comunicação de que trata o 
caput devem constar de regulamento próprio e ser divulgados na página da instimiçào na 
internet. 

Art. 3 o Esta Resolução entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação. 

Ilan Goldfajn 
Presidente do Banco Central do Brasil 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2/5/2017. Seçào 1. p. 34. e no Sisbacen. 



57 

ANEXO 2 - RESOLUÇÃO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL N° 4.474 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

RESOLUÇÃO N° 4.474. DE 31 DE IVLARCO DE 2016 

Dispõe sobre a digitalização e a gestão de 
documentos digitalizados relativos às operações e às 
transações realizadas pelas instimiçòes financeiras e 
pelas demais instimiçòes autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, bem como sobre o 
procedimento de descarte das niattizes físicas dos 
documentos digitalizados e armazenados 
eletronicamente. 

0 Banco Central do Brasil, na forma do art. 9 o da Lei n° 4.595. de 31 de dezembro 
de 1964. toma público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 31 de março 
de 2016. com base nos arts. 4 o. inciso VUL da referida Lei. e 23 da Lei n° 12.865. de 9 de outubro 
de 2013. 

R E S O L V E U : 

.Ait. I o Esta Resolução estabelece procedimentos para a produção e a gestão de 
documentos digitalizados relativos às operações e às transações realizadas pelas instimiçòes 
financeiras e pelas demais instimiçòes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem 
como paia o descarte das matrizes físicas dos documentos digitalizados e armazenados 
eletronicamente. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

1 - documento origem: matriz física do documento, relativo à transação ou à 
operação realizada pela instimiçào. empregado para gerai', mediante processo de digitalização, o 
documento digitalizado: 

I I - digitalização: processo tecnológico que permite obter a fiel e íntegra imagem 
digital de um documento origem: 

I I I - documento digitalizado: imagem digital do documento origem, resultante do 
processo de digitalização: e 

IV - descarte: eliminação definitiva do documento origem, após sua digitalização. 

.Ait. 2° As instimiçòes referidas no art. I o devem, na digitalização de documento 
origem, registrar se o documento submetido à digitalização é documento original, cópia 
autenticada em cartório, cópia autenticada administrativamente ou cópia simples. 

Ait . 3 o Deve ser produzida cópia de segurança dos documentos digitalizados. 

Art. 4 o Os procedimentos e as tecnologias utilizados na digitalização de 
documentos e na manutenção de documentos digitalizados devem assegurar: 

I - integridade, autenticidade, confidencialidade e possibilidade de rastreamento do 
documento digitalizado: 
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I I - proteção do documento digitalizado contra o acesso, o uso. a alteração, a 
reprodução e a destruição não autorizados: 

in - rastreamento e auditoria dos procedimentos empregados: 

IV - padrão de qualidade da imagem do documento digitalizado que garanta a sua 
legibilidade e uso: e 

V - indexação que possibilite a localização, o gerenciamento e a preservação do 
documento digitalizado, bem como posterior conferência da regularidade das etapas do processo 
adotado. 

Art. 5 o Os documentos digitalizados e as cópias de segurança dos documentos 
digitalizados devem ser armazenados em local seguro, que permita o rápido acesso para fins de 
consulta e restauração. 

§ I o Os documentos digitalizados devem ser devidamente ordenados, classificados 
e catalogados. 

§ 2 o Os mecanismos de controle de integridade das mídias e de evolução 
tecnológica de hardware e de software implementados devem assegurar a utilização do 
documento digitalizado. 

§ 3 o Os documentos digitalizados e as cópias de segurança dos documentos 
digitalizados devem ser armazenados no País. 

Art. 6 o A produção, o armazenamento, a manutenção e a restauração das cópias de 
segurança dos documentos digitalizados devem ser realizados com base em procedimentos e 
requisitos que assegurem a proteção e a retenção das informações, com a manutenção de registros 
completos e exatos dessas cópias. 

§1° Os procedimentos e os requisitos adotados no armazenamento da cópia de 
segurança devem assegurar a manutenção da segurança física e lógica necessária à sua proteção e 
salvaguarda. 

§ 2 o A cópia de segurança deve ser armazenada em local físico distinto do local 
onde está armazenado o documento digitalizado, de modo a assegurar que evenmal 
indisponibilidade do documento digitalizado não comprometa o pleno acesso à cópia de segurança 
e vice-versa. 

§ 3 o As mídias e os componentes eletrônicos onde estão gravados os dados 
referentes às cópias de segurança devem ser regularmente testados. 

§ 4 o As tecnologias, os recursos e os mecanismos de proteção aplicados na 
utilização, transporte e armazenamento das mídias que contêm as cópias de segurança devem 
atender aos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, de 
acordo com seu nível de criticidade. 

§ 5 o Os procedimentos de restauração e de teste das cópias de segurança devem ser 
documentados. 
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§ 6 o O processo operacional relacionado à produção, ao armazenamento e à 
manutenção das cópias de segurança deve possibilitar o monitoramento da execução das cópias e a 
detecção de falhas de cópias de segurança programadas. 

Ait . 7 o As responsabilidades e os critérios para concessão, manutenção, revisão e 
revogação das autorizações de acesso aos sistemas, às informações relativas aos documentos 
digitalizados e às cópias de segurança devem ser definidos de modo a garantir' que apenas pessoas 
autorizadas teimam acesso aos sistemas e às informações. 

§ 1° Os acessos devem ser rastreáveis por meio dos registros de trilha de auditoria. 

§ 2 o A concessão de autorização de acesso deve seguir fluxo e alçada de controle 
da instimiçào e deve gerar registro para a trilha de auditoria. 

§ 3o As autorizações de acesso devem ser revistas periodicamente. 

.Ait. 8° Os ambientes onde sào armazenadas as mídias ou a infraestrutura que 
contém as cópias de segurança devem possuir controles de acesso físico e lógico que restrinjam o 
acesso não autorizado e que permitam o rastreamento, bem como a identificação dos motivos dos 
acessos. 

.Ait. 9 o Para assegurar a autenticidade e a integridade do documento digitalizado, 
deve ser utilizado padrão de assinaturas digitais legalmente aceito, que permita a conferência das 
assinaturas digitais durante todo o período de validade do documento. 

.Ait. 10. As instimiçòes referidas no art. I o podem descartar o documento origem 
após a sua digitalização. 

§ I o O descarte de que trata o caput deve ser compatível com as disposições da 
legislação específica aplicável aos direitos e às obrigações consignados no documento origem. 

§ 2 o Previamente ao descarte de qire trata o caput. as instimiçòes mencionadas no 
art. I o devem averiguar se a eliminação do documento origem poderá, direta ou indiretamente, 
impedir', prejudicai', dificultar ou mitigar, por qualquer forma, a mtela judicial ou extrajudicial dos 
direitos e dos interesses que decorram, direta ou indiretamente, do documento origem, inclusive no 
que diz respeito à produção de provas. 

§ 3o O descarte de documentos origem protegidos por legislação ou 
regulamentação específica, tais como documentos oficiais ou públicos, documentos com valor de 
guarda permanente e documentos de valor histórico, deve observar as disposições dos respectivos 
atos normativos. 

§ 4 o É vedado o descarte de documentos origem que apresentem danos materiais 
que prejudiquem sua legibilidade. 

após liquidado. 
8 5o O cheque, após sua digitalização, somente pode ser descartado sessenta dias 
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.Ait. 11. Os procedimentos utilizados na digitalização, na guarda de documentos 
digitalizados e de cópias de segurança e no descaite de documentos devem ser submetidos a testes 
periódicos pela auditoria interna e serem consistentes com os controles internos da instimiçào. 

.Ait. 12. Os procedimentos e as tecnologias utilizadas na digitalização de 
documentos, que envolvem a produção, o armazenamento, a manutenção e o acesso aos 
documentos digitalizados e às cópias de segurança dos documentos digitalizados, bem como o 
procedimento de descarte de documentos origem, devem ser descritos em manual específico da 
instimiçào. 

Ait . 13. As instimiçòes mencionadas no art. I o podem contratar terceiros para a 
prestação dos serviços de digitalização de documentos no País. 

§ I o A instimiçào contratante dos serviços de que trata o caput é responsável pela 
integridade, pela confiabilidade, pela segurança e pelo sigilo em relação à digitalização de 
documentos realizada por terceiros, bem como pelo cumprimento da legislação e da 
regulamentação relativa ao procedimento de digitalização e de descarte de documentos origem. 

§ 2 o Na hipótese de contratação de terceiros para prestação de serviços de 
digitalização de docmnentos. é vedado o armazenamento das cópias de segurança pelo contratado. 

§ 3 o Os contratos referentes à prestação dos serviços de digitalização de 
documentos de que nata o caput devem prever: 

I - observância, pelo prestador de seiviços contratado, aos procedimentos e às 
tecnologias utilizadas na digitalização de documentos descritos no manual específico da instimiçào 
contratante, de que trata o art 12: 

I I - acesso iiresnito da instimiçào contratante aos processos, aos docmnentos e às 
informações relativas à digitalização visando ao cumprimento do disposto no art. 11: e 

m - permissão de acesso do Banco C entral do Brasil aos contratos minados, à 
documentação e às informações referentes aos seiviços prestados, bem como às dependências do 
contratado. 

.Ait. 14. A documentação e os registros relativos aos mecanismos de controle, 
procedimentos, testes e nilhas de auditoria devem ser mantidos à disposição do Banco Central do 
Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos. 

.Ait. 15. O Banco Central do Brasil poderá estabelecer requisitos técnicos e 
procedimentos operacionais a serem obseivados no processo de digitalização e de descaite de 
documentos de que trata esta Resolução. 
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