
Nos últimos 20 anos, o sistema bancário da

Turquia fez um enorme progresso em relação 

a outros países europeus, alcançando 

crescimento no setor financeiro. 



No entanto, a partir de agosto de 2018, o país 
passou por uma crise econômica que levou à 
desvalorização de sua moeda e ao aumento da 
inadimplência. Isso afetou diretamente o setor 
bancário e o número de empréstimos oferecidos.



Neste contexto, surgem novas fintechs que 
procuram resolver o problema atual da 

exclusão financeira.


Mercado: 

milhões 

de habitantes

85 30%
da população 
permanece fora 
do sistema 
bancário.


Esse grupo é formado principalmente 

por comerciantes, população rural  e 
principalmente mulheres.


Com o crescimento do uso de telefones celulares e a transformação digital 
das empresas, está crescendo a conscientização sobre a inclusão financeira e 

a lacuna para quem não tem acesso ao crédito está diminuindo.

A população da Turquia é digitalmente poderosa devido ao uso generalizado 
de smartphones e à rápida adaptação às novas tecnologias.

É por isso que o setor fintech turco possui todas as características necessárias 
para se tornar um mercado de sucesso para as empresas fintech.


Em 2021, o número de 
usuários de Internet na 
Turquia cresceu 6%.


Atingindo 65,8 milhões 
de pessoas, isso 
representa 77% da 
população,



E o tempo médio gasto 

na Internet cresceu 29 
minutos (7h 57m vs. 
7h29m em 2020).


94,5% dos usuários 
que acessam  Internet 
fazem-no através dos 
celulares.


Crescimento do uso 

do celular



#

O número de clientes que 
acessam  serviços bancários 
através dos canais digitais 
aumentou para 38 milhões 
(8,5%).

milhões de 
cartões de 

crédito



milhões de 
cartões pré-

pagos


Além disso, a taxa de crescimento do sistema de pagamento sem contato cresceu

 devido à pandemia, chegando a 48% 

Score alternativo 

na Turquia


Existem muitas fintechs que oferecem financiamento na Turquia.

Atuam principalmente em qualificação de crédito, consolidação 

de crédito e empréstimos alternativos.


Fintechs na Turquia:



Cartões de crédito da loja



Qualificação de crédito



Blockchain



big data 



Inteligência artificial



Plataformas de gestão 
financeira, como 
qualificação de crédito 
fácil e carteiras 
eletrônicas





A Turquia ocupa o 
segundo lugar, seguida 
pelo Reino Unido, em 
termos de uso de cartão 
de crédito e débito.

milhões de 
usuários ativos em 

bancoa digitais 
na Turquia


70.3 1.7 82.8 54.452,000
milhão 

de PDVs


caixas 
eletrônicos


Qualificação de crédito

Consolidação de crédito

Empréstimos alternativos


O crescimento futuro das fintechs depende, em grande parte, da 
colaboração bem-sucedida de bancos tradicionais para aumentar 


seu alcance.

Finanças

 corporativas

A Turquia está 
crescendo como um 

polo de fintech


Uso de internet em 
rápido crescimento + =uso de aplicativos 

móveis revolução fintech



O setor de fintech da Turquia se estabeleceu como líder mundial.


milhões 

de novos 

investimentos

fintechs ativas


Setores de startups de fintech



blockchain big data InvestimentosCrowdfundingSeguros 

Gestão de finanças 
pessoais

Gestão de 
ativos



FinançasBancosPagamentos

Criptomonedas


Há planos de publicar um Documento Nacional de Estratégia Fintech 
para que o país continue crescendo entre 2022 e 2025.

Destaque: 

Turquia


Por que o credolab é a melhor solução?

A credolab oferece uma solução de scoring digital baseada em 
evidências para prever o comportamento do consumidor, acelerar as 
aprovações de crédito e melhorar a gestão do risco de crédito.



Com dados alternativos e aprendizagem automática, os credores 
podem calcular os scores de crédito com base no comportamento do 
smartphone e da web de seus clientes - eles podem tomar uma 
decisão de empréstimo, mesmo quando não têm histórico de crédito, 
impactando positivamente o mercado financeiro turco.




Visita www.credolab.com
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