PROJETO SELECIONADO:

ANTECIPA FÁCIL
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Antecipa Fácil é uma plataforma tecnológica para leilões de duplicatas que coloca de um
lado os financiadores (factorings e fundos) com recursos para descontar títulos e do outro,
empresas com necessidade de transformar títulos em recursos de imediato. Seu modelo de
negócio permite o cadastramento online de cedentes, financiadores e títulos, utiliza
inteligência na análise de risco, num ambiente digital e seguro, oferecendo garant ias e
atuação nacional. Sim, temos algumas operações, conseguimos antecipar pagamentos por
Ted na conta consignada. E fizemos a CET ir de 8% para 2% com a solução

INOVAÇÃO PROPOSTA:
1) Cadastro Único: Com um único amigável cadastro usuários podem ter acesso a múltiplos
compradores e vendedores de títulos, levando muito mais agilidade economia ao processo.
2) Leilão: Múltiplos compradores visualizando e ofertando lances de deságio pelos títulos
disponibilizados baseados em análises matemáticas e individualizadas de risco, tende a
colocar o valor do deságio em patamar mais justo e gerar economia para os cedentes da
operação. 4) Gestor de Conta Consignada: A Antecipa Fácil na qualidade de gestor
independente de conta vinculada (Escrow Account) possibilita que cedente troque o
domicílio bancário no grande sacado para uma conta no nome dele que apenas a Antecipa
Fácil pode movimentar esses recursos transferindo para os financiadores ou os recursos
livres para uma conta de movimentação do cedente. Isso permite fracionar uma nota fiscal
em várias duplicatas a serem leiloadas a vários financiadores diferentes em datas diferentes

TEMA RELACIONADO:
Crédito Mais Barato - SFN Mais Eficiente
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PROJETO SELECIONADO:

ANTECIPAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA,

EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE !

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Antecipamos recebíveis empresariais através de plataforma intuitiva e com o auxilio da
inteligência artificial. Com isso buscamos atingir o maior número de empresas com taxas
diferenciadas e abaixo do praticado em muitas regiões, apoiaremos os empresários com
educação financeira e apoiaremos projetos de sustentabilidade em todas a regiões. Com
isso contribuiremos para o combate a concentração bancária e queda das taxas de
deságio/empréstimos

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Com redução de taxa efetiva nas operações de antecipação, calçado em um programa de
incentivo claro e objetivo à ações sustentáveis , apoiamos o impulsionamento da economia.
Abrimos mão de parte de de nossa receita como suporte a programas, já existentes ou
não, que deverão gerar impacto social em diversas áreas das dentro das dimensões que são
o pilar deste projeto, sito: - Dimensão ambiental, dimensão social e a dimensão econômica

TEMA RELACIONADO:
Crédito Mais Barato
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PROJETO SELECIONADO:

BLUPAY - SWITCH DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO EM DLT
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
O projeto foi uma prova de conceito, baseado no COMUNICADO Nº 32.927, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2018, de uma aplicativo bancário integrado com um sistema de pagamentos
instantâneo. As principais funcionalidades são pagamentos por QR code, pagamentos por
boleto, pagamento de tributos, requisição de cobranças por CPFs e envio de cobranças por
Whatsapp, todas essas funcionalidades. A descrição completa do uso da prova de conceito
está em: http://bit.ly/2VxpTJf O vídeo de apresentação parcial da prova de conceito :
https://youtu.be/60sBhpPjzhk O protótipo foi desenvolvido com objetivo de ser uma
ferramenta para modernizar o nosso Sistema Financeiro Nacional

INOVAÇÃO PROPOSTA:
O projeto se propõe a inovar o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Por meio da
DLT Corda e de contratos inteligentes permitirão a liquidação em tempo real de
pagamentos entre diversos prestadores de serviço de pagamento, permitindo que
pagamentos possam ser processados 24 horas por dia, 7 dias por semana e em todos os
dias do ano. O principal diferencial inovador do projeto é a utilização da tecnologia DLT
Corda, que traz transparência e rastreabilidade para os sistemas financeiros construídos a
partir dessa tecnologia

TEMA RELACIONADO:
SFN Mais Eficiente
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PROJETO SELECIONADO:

CONSIGNAPP
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
O aplicativo irá conter informações de forma simple e clara sobre a modalidade
Empréstimos consignados com base nas informações contidas no FAQ do banco central
https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/consignados.asp O Aplicativo irá informar o
ranking de reclamações da instituição a qual irá pleitear o contrato de empréstimo.

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Com base nas informações de renda do usuário e de seus custos mensais, o app irá sugerir
se o empréstimo seria uma boa opção e quanto da renda será comprometida. Para utilizar
o App, o usuário terá que informar a sua renda mensal e os custos fixos mensais. Criaremos
uma aplicação web construída em PHP ou JAVA que consumirá os dados da base de dados
abertos do Banco Central, também pretendemos realizar análises e criar um conjunto de
dados utilizando a linguagem R; esses conjunto de dados serão exportados para o app via
JSON

TEMA RELACIONADO:
Mais Cidadania Financeira - Legislação Mais Moderna - SFN Mais Eficiente - Crédito Mais Barato
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PROJETO SELECIONADO:

FINID - IDENTIDADE FINANCEIRA DIGITAL
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Já não é mistério que a implementação dos sistemas financeiro aberto (“open banking”) e
de pagamentos instantâneos acontecerá, porém um grande desafio que surge para essa
empreitada é a proteção e a portabilidade de dados dos clientes, que são desde
informações cadastrais, dados relativos até a contas de depósito e operações de crédito.
Para colocar o cliente no controle dos próprios dados e facilitar o acesso a contratação de
serviços financeiros, o projeto visa criar uma identidade única e portável que seja
enriquecida e utilizada pelas instituições financeiras. Tal solução permitirá que os clientes
iniciem suas transações por aplicações intermediárias (e.g.: aplicativos de mensagens ou
wallets) diretamente para outro cliente ou instituição. O protótipo desenvolvido pode ser
acessado em: http://tiny.cc/036g7y Surgiram diversos insights a partir desse protótipo, que
serão aproveitados pelas empresas em seus demais projetos

INOVAÇÃO PROPOSTA:
A inovação desse projeto está na criação de uma camada de identidade digital financeira
única e descentralizada. Desburocratizando o processo de criação de contas, autenticação
por meios digitais e criando uma nova e poderosa forma de inicialização de pagamentos
diretamente de pessoa para pessoa na camada de identidade, e.g.: Alice cria uma transação
para Bob, transferindo um valor X do banco Z, essa ordem é enviada para o switch de
pagamentos instantâneos que executa a transação e, em segundos, o valor é descontado
da conta da Alice e creditado em uma conta escolhida pelo Bob. Essa nova abordagem
permite com que os clientes controlem suas identidades, seus relacionamentos com
instituições financeiras e decidam o que, quando e com quem compartilhar essas
informações por meio de \"open banking\". Isso permite uma nova experiência aos clientes
do sistema financeiro que agora podem abrir, portar e movimentar diversas contas e
identidades com facilidade e transparência nunca antes vistas

TEMA RELACIONADO:
SFN Mais Eficiente

p. 5

PROJETO SELECIONADO:

FINWEB - EMPREENDEDORISMO COLABORATIVO
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Trata-se de inovação na forma de realização dos pagamentos a fornecedores. O sistema
permitirá que cada empreendedor possa configurar descentralizadamente (por
computador, notebook, tablet, celular) múltiplos (n) itens ou (n) processos, para que, no
momento dos pagamentos de bens e serviços, ocorra o rateio automático e imediato de
valores recebidos para múltiplas (n) partes com variáveis percentuais, obtendo anuência do
fornecedor também descentralizadamente e mantendo registros do que foi acordado entre
as partes. Em 2018 foi realizada uma Prova de Conceito durante a copa do mundo na Arena
Oliver - DF. O protótipo está sendo desenvolvido com base na experiência dos
empreendedores, fornecedores e consumidores participantes, disponibilizando em tempo
real informações referentes a cada transação realizada (itens, valores, etc...) para o
empreendedor e fornecedores envolvidos na transação e creditando instantaneamente na
conta digital de cada um a parcela que objeto do acordo realizado

INOVAÇÃO PROPOSTA:
O projeto é inovador porque está focado na gestão de informações em tempo real da cadeia
de fornecimento, através dos pagamentos. O sistema revoluciona a forma de realizar os
pagamentos aos fornecedores de bens e serviços, sem mudar a experiência do consumidor
final. A inovação permite que empreendedores convidem empreendedores, compartilhem
benefícios mútuos e potencializem os efeitos de rede almejados com o modelo de negócio
adotado para conseguir escala. Enquanto a maioria dos negócios B2B criam um fluxo linear
de valor entre produtores e compradores, a inovação FINWEB faz o papel de conector entre
parceiros colaborativos (produtores e compradores) e consumidores, beneficiando todos os
agentes econômicos. Numa economia em que, cada vez mais, micro e pequenas empresas
se apoiam em outras micro e pequenas empresas para desenvolverem pacotes de serviços
que atendam à demanda do mercado de forma colaborativa e competitiva, a obtenção de
efeitos de rede é um poderoso motor de crescimento

TEMA RELACIONADO:
Mais Cidadania Financeira - SFN Mais Eficiente
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PROJETO SELECIONADO:

GAVEA MARKETPLACE
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
O Gavea Marketplace será a primeira plataforma de negociação digital de commodities
físicas no mercado, permitindo transações diretas entre os principais elos da cadeia de valor:
vendedores, compradores e transportadores, e digitalizando o supply chain - todos os
trâmites e operações implícitas ao processo, como a obtenção de certificados de
procedência, liberações para carga/descarga, etc. A plataforma será Web e Mobile (IOS e
Android), e tudo que ocorrer nela será imutável e rastreável, aumentando o nível de
segurança e auditoria das negociações. As principais funcionalidades serão: 1. Compra e
venda de commodities, com emissão de contratos digitais; 2. Negociação e contratação do
frete - com o envio de ordem de serviço eletrônica; tracking do frete e confirmação de
entrega; 3. Emissão de NF-e; 4. Faturamento (invoicing); e 5. Liquidação Financeira. O
Gavea é um projeto pre-operacional, com início estimado para Julho/2019, e lançamento
do protótipo MVP em Fevereiro/2020

INOVAÇÃO PROPOSTA:
O Gavea Marketplace será a primeira plataforma digital de negociação de Physical
Commodities que ainda digitaliza o Supply Chain no Brasil - e uma das primeiras e mais
completas no mundo, cobrindo o processo desde o trading até o post-trading, tornando
todo o processo mais eficiente. O resultado é uma grande redução de burocracia e custos
transacionais e operacionais - com a desintermediação e redução de paperwork,
aumentando a margem dos participantes (produtores/vendedores e compradores), além de
aumentar a segurança em todo o processo e a rastreabilidade dos ativos negociados com
o uso de tecnologia de blockchain privada

TEMA RELACIONADO:
SFN Mais Eficiente
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PROJETO SELECIONADO:

MIDAS - INVESTIR BEM É PARA TODOS
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Meu projeto é democratizar os investimentos, através de uma plataforma, aos olhos do
investidor, simples e intuitiva. A idéia é unir recursos financeiros, de diferentes investidores,
possibilitando o acesso de pequenas quantias à melhores rentabilidades. Além de gerar
riqueza e injetar recursos no mercado, o mais nobre objetivo é educar o cidadão
financeiramente. Ainda não possuo protótipo

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Educação financeira através de resultados. Democratizar a cultura de investimentos em
ativos financeiros, hoje restritas a uma minoria que possui determinado conhecimento e
quantia de recursos. Diversificar aplicações para maximizar retornos. Descentralizar
investimentos de grandes conglomerados

TEMA RELACIONADO:
Mais Cidadania Financeira
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PROJETO SELECIONADO:

NOVAS POSSIBILIDADES

COM PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
A Spin Pay desenvolve alternativas para produtos transacionais em cima de um processo de
liquidação instantânea. Conectamos varejista, inicialmente com foco no digital commerce,
com bancos e IPs que oferecem contas, viabilizando um processo de compra online sem a
necessidade de cartões, boletos e todos os intermediários. Conseguimos um processo com
baixa fricção, menor custo transacional, confirmação e liquidação instantânea (book transfer
até novo STR) e com baixo índice de fraude. Já somos um payment provider da VTEX e
conectado em algumas soluções de wallet onde conseguimos resultados bem interessantes

INOVAÇÃO PROPOSTA:
O objetivo da Spin é criar soluções alinhadas as soluções de pagamentos instantâneos e
open banking do Bacen para competir com produtos transacionais tradicionais. A solução
de pagamento online via débito em conta, por sua usabilidade, custo, segurança e
velocidade se tornou algo único no mercado e em cima disso conseguimos entender todos
os hábitos de compra (inclusive os SKUs da compra), viabilizando produtos financeiros
customizados, como crédito e programa de rewards

TEMA RELACIONADO:
SFN Mais Eficiente
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PROJETO SELECIONADO:

OSLO INVESTE
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Estamos criando uma plataforma de liberdade financeira. Nosso primeiro produto que será
lançado no começo de agosto é um aplicativo de micro investimento automático orientado
a objetivos de vida. A pessoa cria um objetivo (ex: comprar um celular novo em um ano no
valor de R$ 3000) e nós calculamos o quanto ela precisa investir por semana ou mês para
chegar a esse objetivo. Em seguida, disponibilizamos uma modalidade de investimento
automático, para que ela não precise se preocupar em tranferir o dinheiro. Isso hoje em dia
fazemos via convênio de débito automático com bancos, mas em breve faremos via API.
Alinhado a isso, temos uma vertical de educação financeira que utiliza tecnologia de dados
e economia comportamental. Em 2018, já tivemos um MVP com 40 pessoas durante 6 meses
e chegamos a R$ 25.000 sob gestão, e agora vamos lançar uma segunda versão para chegar
até o final do ano com 200 a 500 clientes, ou seja, ainda é uma fase de validação. 2020 será
tração e crescimento

INOVAÇÃO PROPOSTA:
O nosso primeiro diferencial será a automação de investimento orientada a objetivos, dessa
forma acreditamos poder aumentar em até 15% da renda a poupança mensal de nossos
cliente. Esse produto irá evoluir para uma automação completa dos investimentos de nossos
cliente, que não serão mostrados simplesmente como produtos financeiros, e sim como
objetivos a serem alcançados, trabalhando em cima de incentivos comportamentais mais
adequados. O segundo diferencial é a maneira como analisamos nossos cliente, estamos
construindo uma análise de dados única em relação a nossos cliente, para aprofundar até o
nível emocional de sua relação com dinheiro. Nosso terceiro diferencial será a
democratização do serviço de consultoria financeira, de maneira a torná-lo escalável para
pessoas que não têm grandes investimento. Dessa forma trazemos a solução Oslo, uma
ferramenta facilitadora de poupança com um olhar mais cuidadoso com o usuário,
procurando enriquecer sua mentalidade financeira

TEMA RELACIONADO:
Mais Cidadania Financeira - Legislação Mais Moderna - SFN Mais Eficiente
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PROJETO SELECIONADO:

P2P LENDING BLOCKCHAIN
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Uma plataforma digital de concessão de crédito para pequenas e médias empresas no
modelo P2P Lending usando DLT, onde investidores que buscam maior rentabilidade
encontram oportunidades de investimento e empresas conseguem uma taxa mais justa, da
seguinte forma: Tomadores de crédito: Cria proposta de crédito Banco: Classifica o Risco
Automaticamente (com I.A., por exemplo) Investidor: Seleciona e realiza o investimento
Banco: Disponibiliza valor Tomadores de crédito: repaga o empréstimo com Juros Banco:
Repassa o valor do empréstimo com juros e taxas A solução usa a tecnologia de registro
digital distribuído para reduzir os custos de infraestrutura tecnológica, operacional e
proporcionar uma possibilidade de escala maior. Aproveitando a oportunidade da
Resolução nº 4.656/18, que regulamenta a “Sociedade de Empréstimo entre Pessoas” pra
trazer mais oportunidades de investimento para os clientes do BV, bem como ampliar esta
base de clientes e oferta de produtos

INOVAÇÃO PROPOSTA:
*Uso de DLT para ampliar a escala e reduzir custos operacionais e de infraestrutura
tecnológica. *Os dados são encriptados para privacidade, as transações são irrevogáveis, os
participantes ao conectarem na rede têm acesso a APIs para realizarem operações
automatizadas se desejarem, promovendo o conceito de Openbanking

TEMA RELACIONADO:
Crédito Mais Barato
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PROJETO SELECIONADO:

PROVI - ACREDITANDO

EM PESSOAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
A provi acredita em um crédito transformador. Estamos fazendo crédito pessoal analisando
mais do que o histórico da pessoa, estamos olhando para o potencial dela. Financiamos
pessoas em momentos estratégicos de vida e damos oportunidades para pessoas com
pouco histórico financeiro. O primeiro nicho que estamos atuando é no mercado de
educação. Fazemos uma curadoria de escolas e cursos de alto ROI e financiamos o aluno
transferindo o dinheiro diretamente para a escola (CDC). Focamos em cursos mais curtos
que uma graduação e mais aplicáveis ao mercado de trabalho, como cursos de tecnologia
e residência médica. Nosso processo de onboarding e análise de crédito é via app (iOS e
Android) e já temos quase 500 mil reais em carteira com os quais possibilitamos que mais
de 40 brasileiros realizassem a qualificação que tanto desejavam

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Trabalhamos uma análise de crédito através de potencial humano, utilizando três principais
variáveis: Community Score: LinkedIn data, Lista de contatos do celular, SMS log, Github
repositories, Web scrapping, etc. Loan Purpose Score: avaliamos o poder transformacional
da finalidade dos empréstimos. Fazemos isso financiando cursos de educação selecionados
e considerando dados como: empregabilidade pós-curso, salário médio pós-curso e taxa
de abandono. Technical Skills: Consideramos o engajamento e a nota do candidato nas
provas técnicas e em entrevistas do processo seletivo das escolas parceiras para concessão
do crédito. A provi faz parcerias com instituições que oferecem cursos que geram potencial
de incremento de renda rápido e se posiciona no checkout desses parceiros, como uma
opção de pagamento. Com isso, recebemos leads qualificados (que já passaram no processo
seletivo da escola parceira) e fazemos o financiamento depositando diretamente para a
instituição (CDC)

TEMA RELACIONADO:
Crédito Mais Barato

p. 12

PROJETO SELECIONADO:

QUADRA URBANA
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
A Quadra Urbana é uma fintech que tem por objetivo conectar o mercado imobiliário,
facilitando transações financeiras e investimentos em imóveis, democratizando produtos
financeiros aplicados para ativos imobiliários, aumentando renda, dinamizando fluxo de
investimentos e aprimorando a segurança para investidores. O foco inicial é transformar o
aluguel em um ativo financeiro que possa ser antecipado, servir como garantia para
empréstimos ou reaplicado em novos investimentos imobiliários, construindo e protegendo
patrimônio de investidores. O modelo será sustentando por uma solução de advanced
analytics e big data especializada no mercado imobiliário e permitirá uso de taxas
adequadas ao risco e mais competitivas que as dos bancos tradicionais. Temos uma versão
beta da base de dados e analytics. Um dos resultados iniciais foi a possibilidade de
identificar o % de aumento do aluguel e valor do imóvel, quando estes são reformados, por
região

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Recebíveis de alugueis de proprietários podem ser utilizados como garantia para obtenção
de crédito e também podem ser antecipados 2- Visualização da rentabilidade da carteira
de imóveis dos proprietários investidores 3- Possibilidade de reaplicação dos recebíveis na
aquisição de outros imóveis 4- Possibilidade de comparação de investimentos para auxílio
na tomada de decisão Por já nascer digital, a experiência do usuário será construída para
priorizar o acesso mobile. A experiência dos fundadores da Quadra Urbana é um outro
diferencial. São Mais 15 anos de experiência executiva no mercado imobiliário; atuação em
grandes consultorias globais nos mercados bancário e de transformação digital; larga
vivência no mercado financeiro com foco em private equity e crédito privado, além da
participação ativa no conselho de administração de startups da região centro-oeste

TEMA RELACIONADO:
Crédito Mais Barato
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PROJETO SELECIONADO:

SAQUE SUPER FÁCIL
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
O projeto Saque Super Fácil tem como objetivo, facilitar o acesso da população ao saque
de valores de suas contas bancárias na função débito sem nenhum custo, através das
máquinas de cartão que estão instaladas nas empresas. Devido a alta demanda de saque
de dinheiro por parte de Clientes, as instituições financeiras se veem obrigadas a realizar
grandes operações de abastecimentos de valores nos seus estabelecimentos, elevando o
risco de assalto, além do alto custo de transporte do dinheiro. Algumas vantagens para os
envolvidos na cadeia de transações financeiras: Os Clientes irão ser beneficiados com a
instalação de milhares de pontos de saque em todo o país, o empresário terá chance de
servir seu Cliente, os agentes financeiros irão diminuir o fluxo do dinheiro, barateando o
custo de circulação do mesmo. Aumentar o número de empresas que trabalham com
cartão. O projeto irá democratizar o acesso do Cliente ao Sistema Financeiro Nacional,
permitindo realizar saques nas empresas

INOVAÇÃO PROPOSTA:
A maior inovação que o projeto Saque Super Fácil traz é encurtar o caminho do fluxo do
papel moeda. O Cliente muitas vezes saca dinheiro no caixa eletrônico e agências para
efetuar pagamento nas empresas. As empresas por sua vez recebem estes valores e
posteriormente vão até um dos agentes citados acima e realizam depósitos em suas
contas. O projeto Saque Super Fácil quer mostrar que dá para encurtar este caminho, ao
disponibilizar para o Cliente a função saque na máquina de cartão que está instalada no
estabelecimento comercial que ele realiza suas compras diariamente. A adesão de milhares
de empresas ao projeto, equivalerá a criação de milhares de caixas eletrônicos em todo o
país, ressalto que as cidades pequenas estão cada vez mais diminuindo o acesso da
população aos caixas eletrônicos devido as explosões que estão se tornando constantes.
Tendo em vista que muitos caixas eletrônicos que foram explodidos não são reconstruídos
devido ao grande risco de novas explosões

TEMA RELACIONADO:
SFN Mais Eficiente
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PROJETO SELECIONADO:

SAXPERTO
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
O SaxPerto permite (micro) saques de dinheiro em espécie a partir de saldo em diversas
carteiras digitais (ex Mercado Pago, Nubank, Rappi, Samsungpay etc) através de uma rede
de pequenos varejistas. Atualmente muitas carteiras digitais focam no público
desbancarizado ou sub-atendido, porém, na hora de sacar dinheiro destas carteiras para as
necessidades do dia-a-dia, além da rede limitada do banco 24hs, lotéricas ou correios, a
taxa de saque costuma ser alto, devido ao custo destes serviços (~R$5,00 por transação)
para as fintechs, que, por sua vez, chegam a cobrar R$10 do cliente final. O micro saque vira
uma fonte de renda para os pequenos varejistas, reduz o risco com excesso de dinheiro em
espécie no caixa e traz um fluxo adicional de clientes para eles. Já temos um aplicativo
focado nos pequenos varejistas, em fase piloto, somente com transações para testar as
diversas variáveis do negócio (incentivos, segurança, etc.). A integração está feitas com as
wallets do Nubank, Merc

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Diversas carteiras digitais estão surgindo para atender diferentes tipos de cliente, com
diferentes necessidades. Todas com os mesmos limitantes de saques de reais. Queremos
oferecer um serviço que se conecte a todas as plataformas, para que qualquer nova carteira
possa se integrar à nossa rede com capilaridade nacional. A função inovadora é oferecer
uma transição gradual do mundo físico para o digital, fazendo que os \"desbancarizados\"
confiem deixar seu dinheiro em uma conta digital, além de transferir renda para os
pequenos varejistas. Outro fator importante é reduzir a dependência de caixas eletrônicos,
para reduzir no médio prazo os crimes de explosão de caixas eletrônicos, pela elevada
concentração de cédulas em um só local. Tudo isso é feito por meio de uma interface
intuitiva para os comerciantes, que poderão se utilizar de um dispositivo celular básico para
se conectar a rede. Já os clientes que fazem saques não precisam instalar nenhuma estrutura
adicional à wallet

TEMA RELACIONADO:
SFN Mais Eficiente - Mais Cidadania Financeira

p. 15

PROJETO SELECIONADO:

SAZ
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
O projeto visa reduzir o índice de endividamento médio do brasileiro através de
refinanciamento obtendo a menor taxa de mercado (possibilitando a redução da divida),
tudo feito de forma online pelo celular. - Possibilitar inteligência financeira através do uso
de inteligência artificial (vamos pensar nas melhores soluções para os clientes e já entregar
as respostas prontas). - Através do cruzamento de dados governamentais (REGISTRATO,
CNIS, DADOSABERTOS, FGTS, BANCO CENTRAL) e inteligência artificial garantir o
planejamento financeiro (ex guia bolso) e execução financeira através do Open Bank
entregando respostas preditivas para os problemas financeiros dos clientes. - Obtenção de
dados TOTALMENTE SEM PAPEL. Ainda não temos protótipo desenvolvido. Não gerou
resultados por enquanto

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Possibilitar o refinanciamento de dívidas com a taxa mais baixa vigente no mercado tudo
feito de forma online, utilizando inteligência artificial em cima do cruzamento de dados de
dados governamentais, para fornecer orientações para que essa pessoa desenvolva
inteligência financeira e não volte a se endividar. O nosso diferencial é aplicar inteligência
artificial em dados brutos isolados gerando inteligência financeira e comodidade
devolvendo cidadania financeira para pessoas que em algum momento não conseguiram
lidar com suas dívidas

TEMA RELACIONADO:
Mais Cidadania Financeira - Crédito Mais Barato
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PROJETO SELECIONADO:

TRANSFERHUB | CÂMBIO JUSTO
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
O TransferHub é uma plataforma de câmbio pronto com tecnologia \"Peer to Peer\". O
idealizador chama-se Rafael Mellem, cuja obsessão de reduzir os custos cambiais para as
PMEs, vem norteando o desenvolvimento do projeto desde o seu nascimento. Através do
TransferHub, qualquer empresa consegue fechar câmbio de importação, exportação ou
financeiro sem pagar tarifa e com apenas meio centavo de spread. Entre out/18 e mar/19
a versão MVP do TransferHub ficou em teste, com caráter co-criativo com 20 clientes da
corretora de câmbio. Atualmente a plataforma está disponível para qualquer empresa possa
operar, desde que aprovada no processo de cadastro/compliance da corretora de câmbio
parceira. Neste primeiro mês, dados internos nos mostraram que as novas empresas
usuárias estão conseguindo economizar em média 5x em spreads e tarifas,
comparativamente aos custos obtidos quando fechavam nas mesas de câmbio e internet
banking das instituições tradicionais

INOVAÇÃO PROPOSTA:
A solução busca utilizar o equilíbrio dos fluxos complementares em moeda estrangeira para
reduzir os custos e os riscos envolvidos na operação. Seguem abaixo alguns diferenciais: •
Ofertas anônimas de compra e venda com match cambial automático; • Ofertas com
fechamento automático pela taxa alvo; • Livro de ofertas com profundidade de mercado; •
Acesso direto e anônimo ao mercado

TEMA RELACIONADO:
SFN Mais Eficiente
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PROJETO SELECIONADO:

TUTU DIGITAL
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Com a conexão direta de tomadores de crédito a investidores PF ou PJ, conseguimos taxas
mais atrativas que as tradicionais do mercado. Em 2018 geramos mais de 3 milhões de
economia de empréstimos no mercado brasileiro

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Plataforma de análise de crédito própria

TEMA RELACIONADO:
Crédito Mais Barato
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PROJETO SELECIONADO:

VENCEHOJE
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Um aplicativo exclusivo para o recebimento de boletos e faturas. O app faz uma busca
completa e segura de todos os boletos e faturas emitidos para um determinado CPF ou
CNPJ, reúne e organiza tudo num único lugar. Essa busca é feita diretamente nos orgãos de
registro e liquidação e também nas concessionárias, através de um hub, independente do
vínculo com bancos. De fácil e simples interface com o usuário, as contas ficam disponíveis
numa timeline por ordem de vencimento, o app envia alertas no momento da emissão de
um documento e na data do vencimento. É possível copiar o código de barras, baixar o pdf
ou cadastrar o banco e realizar o pagamento dentro do próprio aplicativo. O app fornece
aos cidadãos, incluindo os não bancarizados, acesso à informação útil, na hora certa, de
maneira simples e resolve conflitos como segurança e organização, evitando pagamento de
juros, multas e cortes de fornecimento

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Simplifica e democratiza o acesso seguro à informação, que atualmente é disperso e
segmentado. Auxilia no controle e organização de gastos pessoais, monitoramento do
orçamento e planejamento financeiro. Elimina fraudes, já que a grande maioria delas
acontece no estágio de entrega do documento, devido à vulnerabilidade dos principais
canais como Correios e email. É inclusivo, pois permite acesso a qualquer cidadão usuário
de internet (não apenas cidadãos bancarizados usuários de internet banking, como o DDA).
Reduz custos de produção e envio dos emissores, pois diminui a necessidade de envio por
multicanais

TEMA RELACIONADO:
Mais Cidadania Financeira
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PROJETO SELECIONADO:

WIP - PROJETO PREDITIVO DE DEMISSÃO
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
A WiP é uma fintech que oferece empréstimo consignado privado através de uma
plataforma 100% online. Nosso propósito é impulsionar sonhos e melhorar a vida das
pessoas. Fundada por gestores e profissionais com experiência no mercado financeiro e
empresarial, aliado a um time de notáveis da área de TI, a WiP desenvolveu uma plataforma
própria, que realiza a análise de crédito de forma automatizada, valorizando agilidade,
transparência, segurança e taxas justas para quem precisa de crédito. Estamos na nossa
terceira versão, aperfeiçoando funcionalidades baseadas em recomendações de usuários.
Estamos desenvolvendo um projeto de inteligência artificial e machine learning que busca
identificar e prever os fatores que estão correlacionados com a demissão de um funcionário.
Com isso, podemos melhorar a nossa análise de crédito, diminuindo risco e inadimplência,
oferecendo crédito mais barato ao nosso cliente final

INOVAÇÃO PROPOSTA:
Atualmente, os modelos de análise de crédito não conseguem prever inúmeros
acontecimentos que podem vir a ocorrer na vida dos tomadores e que poderiam ser
identificados com algoritmos bem treinados e desenvolvidos. Nosso projeto busca inovar
ao utilizar um algoritmo e variáveis cadastrais, financeiras, comportamentais e de
performance para prever a demissão dos funcionários e assim, tornar mais precisa a análise
de crédito e consequentemente, diminuir o risco de default e a taxa de juros ofertada

TEMA RELACIONADO:
Crédito mais barato
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