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Quando o Reino Unido anunciou sua decisão de se 
separar da UE, a França deixou clara sua ambição de 
desempenhar um papel de liderança no setor das fintech.



O governo francês está desempenhando um papel 
fundamental nesse desenvolvimento, investindo para 
tornar Paris um ator fundamental na economia das 
fintechs.




fintechs em

Transformação

Digital 

País em destaque: 

França

Credolab
A Credolab oferece uma solução de avaliação digital baseada em 
evidências para prever o comportamento do consumidor, acelerar 
as operações de processamento 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 nos dados 
comportamentais móveis e na web das pessoas, tomando decisões 
de empréstimo mesmo na ausência de informações de crédito 
positivas.



Saiba mais sobre as soluções oferecidas pela  Credolab

Visit www.credolab.com

*https://sifted.eu/articles/pennylane-raises-18-4m/

*Relatório We Are Social e Hootsuite, 2021.

*Global Finance and Merchant Machine 2021.

**France FinTech e Bpifrance publicaram o Panorama 2021 das Fintechs Francesas sobre a abertura da Revolução FinTech. Temas discutidos neste evento.

** https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/alternative-lending/france
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Os Invisíveis para o 
setor financeiro

Apesar dessa transformação digital, o mundo ainda 
está longe de ser inclusivo financeiramente.

da população faz 
parte do sistema 
bancário






94%

2021

caixas eletrônicos 
para cada 
100.000 adultos*


91% da 
população total 
são usuários de 
Internet
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Score de crédito Alternativo 
para Inclusão Financeira

O ecossistema fintech 

francês

Entre outras


Empresas de 

criptomonedas

algoritmosplataformas de

crowdfunding

Empréstimo

provedores de 

serviços de 

pagamento

Boom digital pós-

COVID-19

Aumento do interesse em pagamentos 

digitais e plataformas de empréstimo.

População 

total de  65,36 

milhões

67,21 milhões 
possuem telefone 
celular (mais de 1 
dispositivo móvel 
por habitante).

Na França...

Crescimento do 

mercado Financiamento 

alternativo:

mais de 47% das famílias 

francesas contrataram 

pelo menos um crédito.

Em  2019, 
Na França não existem birôs de crédito e os 
modelos tradicionais de score dependem apenas 
de relatórios de crédito “negativos”. 



As instituições financeiras não possuem 
informações sobre o endividamento dos bons 
clientes, principalmente informações sobre 
empréstimos contratados e registros de 
pagamentos.



Os dados alternativos podem desempenhar um 
papel significativo na redução da assimetria de 
dados e permitir que as instituições financeiras 
aprovem mais pessoas em termos mais justos.


realiza transações 

com cartão de 

crédito

5 horas e 
37 minutos 
de tempo 
médio de 
uso.

Mas 6% da 

população não 

consegue comprovar 

a solvência

financeira e não 

tem acesso ao

crédito.

Como consequência, as fintechs estão assumindo o desafio da inclusão com 
empresas como PayPal, Chime, Cash App e Venmo oferecendo serviços bancários 

com custos reduzidos e maior acesso ao crédito.


Crescimento do ecossistema Fintech com Paris como centro

atratividade financeira

€2,071 milhões
(2,5 vezes o valor arrecadado em 
todo o ano de 2020)**.

as fintechs francesas arrecadaram

Iniciativas governamentais:

Programa French 
Tech Visa
(oferece a empresários e 
investidores estrangeiros 
um visto de quatro anos)

Station F 

(o maior campus 

de startups do 

mundo)

dados alternativos de


Com a tecnologia de machine learning, uma quantidade crescente de dados 
está sendo usada para criar modelos preditivos que avaliam a credibilidade.



 alternativa refere-se ao uso de dados 
comportamentais de plataformas digitais, aplicativos e outras fontes de 

dados não tradicionais para uma avaliação completa do risco de crédito.

A pontuação de crédito

No ano passado, os empréstimos comerciais entre pessoas (peer-
to-peer)foram o maior segmento, no valor de US$ 400 milhões.**

O mercado alternativo de empréstimos inclui:

Alocação de empréstimos 
independente de bancos 
para PMEs (Crowdlending)

Empréstimos pessoais  
(Marketplace Lending ou os 
chamados empréstimos 
Peer-to-Peer) através de 
investidores privados ou 
institucionais através de 
plataformas online.



$200 milhões $1.66 bilhão
20202014

http://www.credolab.com

