
A Nigéria tem mais de 206 milhões de habitantes, o equivalente 

a 2,6% da população mundial1. 

As elevadas taxas de pobreza, a desconfiança dos prestadores 

de serviços financeiros e o custo da manutenção de uma conta 

bancária são alguns dos fatores de exclusão. 


38 milhões de habitantes 

carecem de serviços bancários devido à crise econômica que 

o país vem enfrentando faz já algum tempo.



País em Destaque: 

Nigéria

Após testes bem-sucedidos nas cidades 

de Lagos, Abuja e Calabar, espera-se que 

uma rede 5G seja lançada em todo o país, 

facilitando a digitalização nacional4
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32% dos nigerianos possuem criptomoedas9


→ uma forma de preservar seu dinheiro em 
uma economia instável. 



Plataformas de empréstimo de 
criptomoedas→ empréstimos imediatos sem 
apresentar um histórico de crédito.


Out  2021: O Estado criou uma moeda digital 

para reduzir a exclusão financeira: eNaira


A Nigéria tornou-se o primeiro país 
da África -e um dos primeiros do 
mundo- a lançar uma moeda digital 
para os cidadãos.



Idade média da

população 18 anos



Penetração de Internet

51% do total da população2=  

109.2 milhões de usuários



O Credolab ajuda a avaliar a solvência de quem está fora do circuito 
financeiro tradicional.

Com base em dados alternativos e machine learning, a plataforma 

da credolab pode entender o comportamento das pessoas, fornecendo 
aos credores um score de crédito para minimizar riscos e tomar as 
melhores decisões sem a necessidade de ter um histórico de crédito 

da pessoa.



Para obter mais informações sobre o credolab, visite  br.credolab.com


Visite www.credolab.com

Por que 
credolab é a 
melhor 
solução

A Nigéria é um país cheio de oportunidades para melhorar a inclusão social


El 3,4% de los nigerianos se encuentra entre los 1700 millones de adultos 

financieramente excluidos del mundo5.
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Demografía jovem + penetração digital Oportunidade econômica

90% da população total têm 
telefones celulares → o tempo 
médio diário que passam na 
Internet móvel é de 4 horas 

e 55 minutos3. 


Altas tasas de pobreza, desconfianza en las 
instituições financeiras e alto custo de manutenção 
una cuenta.


1-Worldometer elaborated by UN,  2020 

2-https://datareportal.com/reports/digital-2022-nigeria#:~:text=There%20were%20109.2%20million%20internet,percent)%20between%202021%20and%202022. 

3-https://www.connectingafrica.com/author.asp?section_id=761&doc_id=767400

4-https://atalayar.com/content/%C2%BFes-el-ecosistema-de-puesta-en-marcha-de-nigeria-la-clave-para-la-recuperaci%C3%B3n-ante-el 

5.-World Bank's Global Findex Report 2017

6-https://marketingedge.com.ng/top-players-transforming-the-nigerian-fintech-ecosystem/ 

7-https://fintechnews.africa/40544/fintech-nigeria/momentum-continues-in-nigerias-fintech-ecosystem/ 

8-https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/harnessing-nigerias-fintech-potential

9-https://es.cointelegraph.com/news/32-of-nigerians-use-cryptocurrencies-the-highest-proportion-of-any-country-in-the-world 
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