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Na atualidade, a inovação tecnológica se consolidou como um dos mais
importantes instrumentos de inclusão.
Para fomentar esse ambiente de inovação, a Fenasbac e o Banco Central
criaram o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, o LIFT, com o
objetivo transformar ideias em realidade, gerando frutos muito importantes
para o futuro da inovação no mundo financeiro brasileiro.
O LIFT cumpre seu papel de fomentar a inovação no SFN com o incentivo
à criação de protótipos de soluções tecnológicas, abrangendo meio ambiente,
carteira digital, pagamentos simplificados, empoderamento do cliente
bancário, entre outros temas.
Nesta edição da Revista LIFT, vocês vão poder conferir os resultados
práticos dos esforços investidos em 21 projetos, que propõem inovações
para o universo financeiro alinhadas aos temas da Agenda BC#: Inclusão,
Competitividade, Transparência, Educação e Sustentabilidade.
Boa leitura.
Roberto Campos Neto

Kalea − Crédito
Inteligente
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Laerte Rodrigues**
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O Kalea é uma plataforma on-line que tem como propósito promover a
competitividade no mercado de crédito para pessoas jurídicas, no formato de
um marketplace reverso. Para tanto, faz a leitura e estruturação das informações
cadastrais e econômico-financeiras da empresa cliente e, subsequentemente,
disponibiliza essas informações em forma de indicadores sintéticos, de maneira
a atrair o interesse dos agentes financeiros, que a poderão utilizar como
ferramenta de busca segmentada de clientes, análise e eventual proposição
de melhores condições de crédito. Assim, o Kalea atuará por um lado como
ferramenta automatizada e inteligente de assessoria de crédito para as
empresas clientes e, por outro, como ferramenta de prospecção de clientes
para os agentes financeiros de crédito, facilitando a estruturação das análises,
reduzindo a burocracia, os riscos e os custos de crédito.
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1 Introdução
Segundo o relatório Fisher Report Bancos Digitais – Outlook Pessoas Jurídicas de 2019, o
Brasil possuía, naquele ano, algo em torno de 13 milhões de empresas ativas sendo divididas
em: 64,1% Micro Empresas Individuais (MEIs), 31,3% microempresas, 4% pequeno porte, 0,3%
médias e 0,3% de grande porte. Em contrapartida, segundo o Relatório de Economia Bancária
2019 do Banco Central do Brasil (BCB), no ano passado, os cinco maiores bancos do país –
Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander – detinham
81% dos ativos totais do segmento bancário comercial. No final de 2018, esse percentual era
de 81,2% (FISHER VENTURE BUILDER, 2019).
Se levarmos em conta os dados citados, observamos que o grande universo de empresas
ativas no país tem suas possibilidades de acesso ao crédito concentradas em apenas cinco
instituições tradicionais e de grande porte. Esse fator de concentração aliado a outros
aspectos como “falta de linha de crédito para o perfil” da empresa, “documentação exigida”,
ou burocracia, entre outros, citados no Report Bancos Digitais, da Fisher Venture Builder,
como sendo as principais dificuldades na obtenção de empréstimos, retratam a necessidade
de modificar o panorama atual do crédito nacional (FISHER VENTURE BUILDER, 2019).
Se olharmos para o cenário do mercado financeiro e seus agentes, vemos que ações
importantes já vêm sendo executadas no sentido de se modificar esse panorama, com vistas
a permitir maior competitividade e maior facilidade de acesso ao crédito por parte das
empresas.
1. Agenda BC#, em sua Dimensão Competitividade − Busca a adequada precificação
por meio de instrumentos de acesso competitivo aos mercados. Há diversas inovações,
impulsionadas por tecnologia, que incentivam a competição. Paralelamente, há desafios para
reduzir barreiras, agilizar procedimentos e gerenciar riscos.
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2. Resolução 4.656 do BCB – Dispõe sobre a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a
Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SPE), criando novos formatos jurídicos regulados
para o mercado de crédito, e consequentemente fomentando o aumento da quantidade de
players e a maior possibilidade de expansão de agentes de crédito voltados para determinados
“nichos” e/ou segmentos de formatos diversos dos bancos tradicionais.
3. O desenvolvimento das fintechs em serviços bancários, empréstimos e pagamentos.
4. Bancos tradicionais partindo com velocidade para a digitalização, com experiências
atraentes e multicanais para os clientes, em grande parte em parceria com fintechs e plataformas
de dados. Movimento que tem se intensificado em razão da corrente pandemia da Covid-19.
5. Inteligência e big data passando a ser representativos para a personalização e
competitividade do crédito.
6. Implantação do Open Banking − segundo o BCB:
compartilhamento de dados, produtos e serviços pelas instituições financeiras
e demais instituições autorizadas, a critério de seus clientes, em se tratando de
dados a eles relacionados, por meio de abertura e integração de plataformas e
infraestruturas de sistemas de informação, de forma segura, ágil e conveniente.
(BCB, 2020, p. 1)

O futuro do mercado de crédito está sendo construído agora e é fundamentado em todas
essas ações. Conforme demonstrado na Figura 1, esse futuro promete ser cross-channel, onde os
serviços bancários serão acessados por meio de mais plataformas, sendo tendência a criação
de uma jornada unificada e focada na compreensão das necessidades do cliente.
Figura 1 − Previsão de utilização da tecnologia cross-channel

Fonte: Fisher Venture Builder, 2019

Diante de todas essas mudanças estruturais que se apresentam no mercado financeiro,
encontra-se, por outro lado, o grande universo de empresas nacionais, com sua dificuldade
de acesso ao crédito. Fazer uma melhor gestão financeira da empresa e obter crédito estão
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entre as principais dores citadas pelos empreendedores que, à medida que observam as
recentes transformações estruturais no mercado financeiro, começam a demonstrar interesse
maior em aderir a modelos digitais que os permitam evoluir e superar as dificuldades nesses
aspectos.
O Kalea se insere nesse contexto de mudança estrutural do mercado de crédito, apoiando as
empresas que pretendam utilizar a tecnologia de sua plataforma, mediante a disponibilização
e autorização de utilização de seus dados, para colocá-las na vitrine de seu marketplace
reverso. A plataforma do Kalea poderá então ser utilizada pelos agentes de crédito, sejam eles
bancos, fintechs, SCDs, factorings ou demais modelos de agentes de crédito, para prospectar
clientes de forma segmentada, objetiva, e com informações e dados complementares aos do
Open Banking.
A burocracia cadastral da empresa cliente será em grande parte eliminada pelo Kalea,
que fará a extração e estruturação das informações cadastrais e econômico-financeiras e,
subsequentemente, poderá fornecer tudo prontamente, mediante autorização, para os
agentes de crédito. Por outro lado, os agentes de crédito poderão prospectar clientes de forma
segmentada (24 horas por dia/7 dias por semana), mitigar riscos, bater metas, e até utilizar a
plataforma como ferramenta de gestão comercial e de desempenho do time comercial.
Figura 2 − Contextualização do Kalea entre as modificações estruturais do mercado
financeiro e corporativo

Fonte: Elaborada pelo autor
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2 Objetivos
O Kalea é uma plataforma on-line que tem como propósito promover a competitividade
no mercado de crédito, disponibilizando de forma direta, estruturada e sob autorização os
dados e informações de empresas tomadoras de crédito para o maior espectro de agentes
financeiros possível, incluindo bancos, fintechs, SCDs, factorings, e demais players do mercado.
Em maio de 2020, a relação crédito/Produto Interno Bruto (PIB) nacional era de 49,67%
(BCB, 2020). Essa relação não é alta se comparada internacionalmente: equivale à da América
Latina, de 50%, e é bem menor do que a média mundial, de 130%, ou a dos países-membros
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 147%, o
que retrata o potencial de expansão do crédito nacional, desde que de forma estruturada e
sustentável (IPEA, 2016).
Embora a entrada de novos players no mercado de crédito atualmente já seja uma realidade,
no caminho de sua colaboração para a possível expansão do crédito nacional está um dos
fatores sobre o qual o Kalea se propõe a atuar: a assimetria de informações.
Na estrutura atual do mercado financeiro brasileiro, somente os bancos tradicionais
possuem proximidade e relacionamento com as empresas clientes. Já os novos players de
crédito têm que enfrentar o que temos denominado como cold credit.
Quadro 1 − O paradoxo do cold credit
Paradoxo do cold credit: as fintechs e os novos modelos de agentes de crédito chegaram
para aumentar a competitividade, porém têm em sua origem as bases de sua análise de
crédito muito fragilizadas em relação aos players tradicionais (bancos), que possuem
proximidade com o cliente (até mesmo física) e acesso ao grande banco de dados de
suas evoluções históricas. Isso gera uma assimetria de informações entre os agentes
e empurra os novos players para o cold credit – concessão de crédito com base em
dados frios, o que aumenta o risco do sistema. O Kalea vem para ajudar a resolver esse
problema, aproximando os agentes de todos os aspectos da empresa cliente, sejam eles
dados cadastrais, econômico-financeiros, societários, fiscais, operacionais, qualitativos, de
garantias etc. Tudo disponibilizado direto da fonte – o cliente.

Fonte: Elaborado pelo autor

Por isso, para oferecer crédito a novos clientes, o custo do crédito acaba ainda sendo alto
para todos e não apenas para os clientes de maior risco, penalizando, assim, os bons pagadores.
Essa assimetria eleva a aversão ao risco e se torna um relevante barreira competitiva. Diante
desse quadro, facilitar o acesso direto às informações das empresas tomadoras de crédito, de
forma a colaborar para a redução do problema é uma das propostas do Kalea.
As dificuldades das empresas tomadoras de crédito de um lado e o desafio enfrentado
por novos players de crédito de outro afastam o mercado do almejado acesso e promoção de
crédito mais competitivo e sustentável.
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Figura 3 − Dificuldades das empresas e dos novos players

Fonte: Elaborada pelo autor

O Kalea, em seu formato de marketplace reverso, objetiva que os agentes financeiros
de crédito cadastrados em sua plataforma possam prospectar clientes de forma objetiva e
segmentada, tendo inclusive a possibilidade de entender suas necessidades específicas. Além
disso, terão acesso prévio sobre disponibilidades de garantias das empresas, endividamento
bancário atual, bem como informações qualitativas dos negócios empresariais. Poderão
economizar tempo e dinheiro em sua prospecção comercial!
Para tanto, o Kalea atua junto às empresas tomadoras de crédito, que o ativam para
estruturar automaticamente seus dados e informações, reduzindo a burocracia e colocando
as empresas na vitrine de seu marketplace reverso, onde os agentes financeiros de crédito
poderão realizar as prospecções.
Na prática, o Kalea objetiva prestar um serviço de assessoria para as empresas tomadoras
de crédito, desenvolvendo uma estratégia automatizada de captação, construindo
relacionamentos com várias instituições financeiras, diminuindo gargalos e apresentando
a empresa ao mercado de crédito em busca de um maior equilíbrio de poder. Bem como
objetiva se tornar uma poderosa ferramenta de prospecção comercial para os agentes
financeiros de crédito, dando-lhes a possibilidade de monitorar o desempenho de sua equipe
comercial através de indicadores de utilização da plataforma (prospecção/interesse/proposta/
contratação).
E, como parte de seu propósito fundamental, com a plena utilização da plataforma
pelas empresas tomadoras e agentes financeiros de crédito, o Kalea pretende promover a
competitividade bancária por meio da disponibilização de seu termômetro competitivo,
ferramenta que apresentará os indicadores dos agentes financeiros que mais tenham
contratado créditos via plataforma, de maneira a informar as empresas e direcionar os
próprios agentes de crédito à competitividade.
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3 Fundamentação Teórica
O acesso às linhas de crédito ainda é uma dificuldade para pequenas e médias empresas.
Os motivos de negativa de crédito por parte dos agentes financeiros, segundo o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), vão desde “uma conta muito
nova” até “falta de garantias reais”. Do lado das empresas, taxas altas e a documentação exigida
são as principais dificuldades citadas na hora de buscar um crédito.
Figura 4 − Principais razões para negativa de crédito a empresas

Fonte: Sebrae, 2018.

O fato é que as empresas nacionais enfrentam grande dificuldade de acesso ao crédito, e
a competitividade entre os agentes financeiros é afetada por questões como a concentração
bancária e a assimetria de informações, que surge quando uma das partes envolvida em um
contrato financeiro dispõe de conhecimento insuficiente sobre a outra parte envolvida na
transação, de modo que sua tomada de decisão é dificultada. Conforme Leland & Pyle (1977),
“sem a transferência de informações, os mercados trabalham precariamente” (LELAND, H.;
PYLE, D., 1977, p.78).
As mudanças estruturais no mercado financeiro estão avançando muito rapidamente,
buscando endereçar esses gargalos, fundamentalmente após o início da pandemia da
Covid-19, que obrigou os bancos a acelerarem seus processos de digitalização com muito
mais consistência. Nesse processo de mudança, os agentes financeiros precisarão se adaptar
para ganhar competitividade, lançando mão da utilização de novas tecnologias que os
permitam realizar prospecções de clientes de uma forma mais estruturada e segmentada,
com maior acesso às informações das empresas, aproximando-os de suas necessidades, além
de proporcionar experiências que eliminem parte das dificuldades de acesso ao crédito, como
os grandes níveis burocráticos.
Conforme o relatório Market Insight – Connected Corporate Banking, Breaking Down the Silos,
da Finastra (2017), os agentes financeiros que vão ganhar marketshare nos próximos cinco anos
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serão aqueles que se sobressaírem em sua integração com novos modelos de tecnologia. A
competitividade e o consequente avanço desses agentes em seu posicionamento de mercado
requer um modelo disruptivo, no qual possam ter acesso ao máximo de informações sobre
seus clientes prospects, suas necessidades e riscos, de maneira que os permitam apresentar
soluções mais próximas da personalização (FINASTRA, 2017).

3.1 Tecnologia e integração
As empresas têm múltiplas relações bancárias, e os bancos de médio e pequeno porte, além
das fintechs, estão cada vez mais ganhando um pedaço das receitas. Ser bem sucedido em servir
clientes comerciais requer um compromisso com investimentos em tecnologia, mudanças no
modelo de negócios e processos operacionais mais ágeis. Na batalha pela receita, a tecnologia
é uma oportunidade e um desafio para a diferenciação das instituições financeiras de crédito.
Com um declínio acentuado da satisfação dos clientes com seus parceiros bancários (68%
de satisfação em 2015 versus 55% em 2016), os bancos estão percebendo que precisam melhorar
em áreas como harmonização de padrões, integração perfeita de processos e de entrada para
todos os serviços.
Para melhorar a satisfação do ponto de vista tecnológico, não basta oferecer o aplicativo
móvel corporativo mais inteligente e fácil de usar. Se o processo de inscrição nesse canal é
manual, exige muito papel e leva semanas, apenas parte do problema está resolvido para os
clientes.
Com uma arquitetura adaptável e modular, as tecnologias emergentes podem ser aplicadas
para resolver problemas de negócios com o mínimo de interrupção nos sistemas existentes
e processos nos bancos. À medida que os bancos elaboram suas estratégias e se propõem
a investir em recursos diferenciados, vemos maior colaboração entre bancos, empresas
tradicionais de tecnologia financeira, startups e fintechs.
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3.2 Segurança
Essa colaboração entre as instituições financeiras, fintechs e governo, cada vez maior,
começa a ser respaldada no Brasil pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que vem
para trazer mais segurança sobre os dados transitados e armazenados na internet. A LGPD
estabelece uma série de regras que todas as empresas e organizações atuantes no Brasil terão
de seguir para permitir mais controle sobre os dados do usuário, garantindo transparência e
segurança no uso dos dados das pessoas físicas e jurídicas. Nesse sentido, o Kalea se posiciona
não só como ferramenta de integração entre o mercado empresarial brasileiro e os avanços
do mercado financeiro, como também tem em seu core business o investimento em processos
para padronizar a coleta automatizada e, principalmente, aumentar a segurança dessas
informações.
Tratando-se de segurança, cuidados importantes e necessários são adotados no processo
do Kalea, visando atender à LGPD e respeitar os dados dos usuários, entre eles:
1. requerimento de consentimento prévio do uso de dados do usuário e assinatura eletrônica
com apenas alguns toques na tela;
2. criptografia de documentos e auditoria completa das assinaturas;
3. armazenamento de dados na nuvem, que conta com segurança de rede, regras de firewall
de IP, gerenciamento de acesso, autenticação, autorização, segurança em nível de linha,
proteção contra ameaças e criptografia de informações;
Figura 5 – Armazenamento de dados

Fonte: Microsoft, 2016

4. o Kalea adota o Customer Identity and Access Management (CIAM) () na camada de
interação com o cliente final. Além da segurança, essa postura permite levantar insights sobre
quem é um usuário, as ações que ele realiza ou o que influencia seu comportamento digital.
O valor do dado do perfil do cliente está vinculado à identidade dele;
5.o Produto Mínimo Viável – ou Minimum Viable Product (MVP) MVP do Kalea – será no
formato para desktop e, ao se cadastrar, o usuário passará por validações. São utilizados soft
tokens, como OTP (One-time Password) sobre SMS/E-mail ou TOTP (Google Authenticator);
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6. Escalabilidade. O Portal está preparado para trabalhar com milhões de transações,
resultando em milhares de logins simultâneos, considerando a diferença entre a carga média
e a carga de pico;
7. Rastreabilidade − Quando qualquer usuário entrar no portal do Kalea, o log de dados
deixa registrado todo o histórico de navegação, por questões de segurança, e registro do
usuário − Login (log + in) ou logon (log + on), e para a saída do sistema o logoff (Log + off), ou
ainda logout (Log + out). Também são registrados todos os movimentos feito pelo usuário. São
salvos os dados como IP, navegador e tempo de uso no portal;
8. Conta com data centers distribuídos geograficamente, com alguns atuando como data
centers ativos, enquanto outros são usados para recuperação de desastres (DR). Os data
centers ativos atendem ao tráfego normal, mas os centros de DR estarão no modo de espera
para que, se um data center inteiro estiver inativo, o tráfego seja desviado para o ambiente no
data center de Disaster and Recovery. Dentro de um data center ativo, haverá um cluster de nós
recebendo requisições de maneira igualmente distribuída. Portanto, se um nó estiver inativo,
o outro (ou os outros) continuará recebendo acessos de clientes. Tudo isso é transparente
para os usuários.

4 Visão Geral
O Kalea é uma plataforma de base tecnológica que vai colaborar com as empresas
nacionais para diminuir suas dificuldades de acesso ao crédito, ao passo que vai abrir a
possibilidade de diversos agentes de crédito, tradicionais e inovadores (bancos, fintechs,
sociedades de crédito direto, cooperativas, factorings etc.) poderem prospectar clientes de
forma estruturada, sustentável e competitiva, tendo acesso prévio, consentido e validado a
informações cadastrais, societárias, contábeis e econômico-financeiras das pessoas jurídicas
tomadoras de crédito.
O Kalea vai trabalhar de forma simples e automatizada (data mining) para extração,
organização e apresentação das informações e dados das empresas ao mercado financeiro,
aproximando-as dos agentes de crédito e inserindo-as no novo contexto que está sendo
construído no mercado financeiro, fundamentado em novos parâmetros tecnológicos, como
o Open Banking. Seu propósito é promover a competitividade e o acesso ao crédito.
A intenção primordial é que o Kalea proporcione ao cliente uma jornada simples e
automatizada, rumo a maiores possibilidades de acesso ao crédito, ao mesmo tempo que
estabelece um novo formato de ferramenta para prospecção de clientes por parte dos agentes
financeiros de crédito.
O cliente que ativar o Kalea se colocará na vitrine do marketplace reverso, para que os
agentes de crédito conheçam seus indicadores previamente, porém, em primeiro momento,
sem identificação. Então, uma vez realizadas a busca e a análise prévia, os agentes de crédito
podem demonstrar interesse e fazer propostas de crédito melhores do que as que já estiverem
na estrutura financeira do cliente, oportunizando redução de custos financeiros e melhor
gestão de caixa para as empresas, bem como mitigação de riscos e de custos comerciais para
os agentes de crédito nacionais.
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4.1 Casos de uso
4.1.1 Cadastramento da empresa cliente
Para ativar o Kalea, a empresa cliente acessa a plataforma kaleacred.com, cadastra-se como
usuário e, de maneira simples e autoexplicativa, é direcionada para anexar e fazer o upload de
seus documentos de informações oficiais.
O Kalea realiza a identificação, mineração e extração dos dados constantes nos
documentos, trata-os de maneira a organizá-los em forma de indicadores, e os disponibiliza
em seu marketplace reverso – onde os agentes de crédito terão acesso a eles, para realizar suas
prospecções objetivas de clientes. Enquanto realiza esse processo, o Kalea também atua na
validação desses documentos, verificando automaticamente sua autenticidade nas bases de
dados oficiais.
Além disso, em paralelo ao processo de mineração de dados a ser realizado pelo Kalea,
o usuário será convidado a fornecer dados qualitativos sobre a operação de sua empresa,
complementando os dados contábeis de forma a dar o máximo conhecimento possível de sua
operação aos agentes de crédito, com o objetivo de melhorar seu potencial de crédito. Essas
informações qualitativas, embora não obrigatórias para o sucesso do cadastramento, são de
extrema relevância. São algumas delas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

endividamento bancário;
objetivo do crédito;
disponibilidade de garantias;
recebíveis médios de cartões;
recebíveis médios de boletos;
quantidade de funcionários;
dados específicos da operação, de acordo com o setor de atividade.

4.1.2 Prospecção pelos agentes de crédito
Para ativar o Kalea, o agente de crédito acessa a plataforma kaleacred.com e se cadastra
como usuário. Então, uma vez validado seu vínculo com a pessoa jurídica do agente de
crédito, o usuário receberá uma notificação e, ao acessar o Kalea com seu usuário ativo, será
direcionado para o ambiente de prospecção.
Embora nesse estágio do processo ainda não haja identificação direta e expressa da(s)
empresa(s) cliente(s), no ambiente de prospecção, o agente de crédito terá acesso a um filtro
que o permitirá definir um espectro de pesquisa extremamente segmentado, rico e objetivo,
realizando pesquisas fundamentadas em critérios como:
1.
2.
3.
4.
5.

porte da empresa (faturamento/receita);
localização;
setor de atividade;
indicadores econômico-financeiros específicos;
indicador de capacidade de pagamento;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

quantidade de funcionários;
valor da folha de pagamento;
objetivo do crédito;
valor do endividamento bancário existente;
disponibilidades de garantias;
média mensal de recebíveis de cartões de crédito;
média mensal de recebíveis em boletos de cobrança.

4.1.3 Demonstração de interesse
Uma vez realizada a prospecção e identificados seus leads, o agente de crédito poderá
marcar a checkbox do Kalea correspondente ao(s) cliente(s) para o(s) qual(is) deseja demonstrar
interesse em realizar proposta(s) de crédito. Com base nesse processo, o Kalea emitirá
notificação para cada uma das empresas indicadas pelo agente de crédito, solicitando que,
caso tenha interesse em receber uma proposta de crédito objetiva, em condições interessantes
em relação à sua estrutura de crédito atual, emita a autorização expressa de disponibilização
para o agente de crédito de seus dados de identificação, bem como dos documentos constantes
na base de dados do Kalea.
Uma vez realizado esse processo de autorização pela empresa cliente em relação à
disponibilização de seus dados para o agente de crédito que demonstrou interesse, o Kalea
emite uma notificação para o agente de crédito, abrindo a base de dados relativa àquele
cliente, para que o agente de crédito finalize sua análise e consolide sua proposta de crédito.

4.1.4 Proposta de crédito
Realizada a análise, o agente de crédito utilizará seu acesso de usuário do Kalea para
remeter a simulação do crédito proposto, de forma que a empresa cliente possa avaliar. E,
caso queira confirmar seu interesse na proposta fundamentada na simulação, o cliente poderá
marcar a checkbox relativa à proposta de interesse. Esse processo, então, permitirá que o Kalea
emita notificação para o agente de crédito, indicando o interesse do cliente e sua autorização
para que o agente emita o contrato de crédito para concluir a operação.

4.1.5 Contratação de crédito
O agente de crédito fará a elaboração do contrato da operação, sob sua responsabilidade e
em seus termos, e o remeterá por meio do Kalea para o cliente. O Kalea será intermediário na
operação, onde o agente irá realizar o carregamento do arquivo, e então irá notificar o cliente
sobre a disponibilização para download do contrato.
O cliente assinará e registrará o contrato mediante as orientações e solicitações específicas
do agente de crédito (porém sob a indicação do Kalea para que os agentes de crédito busquem
migrar todos os processos burocráticos para o digital, incluindo processos de assinatura e
registro de contratos), e utilizará seu usuário do Kalea para remeter o documento de volta
ao agente de crédito, carregando-o na plataforma assim como inicialmente fez o agente de
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crédito, o qual será notificado pelo sistema de que o cliente carregou o documento e que este
se encontra disponível. O agente de crédito realizará o download do arquivo e prosseguirá
para realizar a liberação da operação.

4.1.6Indicador de competitividade
Cada usuário de agente de crédito gera indicadores de competitividade, divididos entre
os seguintes marcos de utilização do Kalea:
1.
2.
3.
4.

quantidade de consultas;
quantidade de demonstrações de interesse;
quantidade de propostas realizadas;
quantidade de contratações de crédito.

Esses indicadores fomentarão dashboards de competitividade. Tais dashboards serão
disponibilizados para o próprio agente de crédito usuário, para os usuários das diretorias
dos agentes de crédito (que serão definidos como usuários master e poderão acompanhar o
desempenho de suas equipes) e para a composição de dashboards com as médias de desempenho
de cada player de crédito em nível institucional, de forma que possam ser disponibilizados
para acompanhamento das empresas clientes e referência de mercado.

5 Escopo do Protótipo
Durante a fase de incubação do LIFT, será desenvolvido o protótipo do Kalea, visando
realizar o lançamento operacional da plataforma no mercado em prazo imediatamente
subsequente. Os passos fundamentais do protótipo a serem implementados no decorrer do
LIFT serão constituídos pelos seguintes casos de uso:
• cadastramento da empresa cliente;
• prospecção pelos agentes de crédito.
Em uma visão ampliada, o portal prototipado no período do LIFT foca no fluxo macro
do negócio, como cadastro automático das empresas e estruturação dos indicadores
financeiros. Além disso, o protótipo apresenta também o “termômetro de competitividade”,
que indica ao usuário seu grau de efetividade na utilização do Kalea para a promoção do
crédito, levando em consideração indicadores de quantidades de consultas, quantidades de
demonstração de interesse, realização de propostas e efetividade na contratação de crédito.
Tudo isso referenciando o usuário do agente de crédito não somente de forma individual,
como também em relação à média de efetividade de sua instituição de crédito e do mercado
como um todo.
A construção da plataforma tem como alguns dos seus objetivos, desburocratizar o
acesso das empresas aos agentes de créditos. No Kalea, com autorização prévia do cliente, o
modulo de mineração de dados extrai todas as informações necessárias, e o robô inteligente
faz o complemento dos dados necessários. A plataforma faz a extração e estruturação
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das informações cadastrais e econômico-financeiras e, subsequentemente, fornece tudo
prontamente, sob autorização, para os agentes de crédito.
Os agentes de crédito, por sua vez, poderão realizar buscas segmentadas por clientes com
base em critérios pré-definidos, aplicados por meio de filtros, levando em consideração:
segmento de atuação, faixa de faturamento, garantias disponíveis, perfil do endividamento,
número de funcionários, entre outros indicadores que estarão à disposição para direcionar
as buscas de clientes.
Dessa forma, o Kalea visa auxiliar no direcionamento e na agilização da apresentação
e análise das empresas, possibilitando também que os agentes de crédito possam realizar
buscas mais precisas e rápidas e, com isso, possam oferecer créditos mais apropriados ao
perfil de cada cliente, melhorando a assertividade na apresentação de propostas de créditos
direcionadas a nichos empresariais específicos, com taxas e prazos adequados.
O Kalea se insere nesse contexto de mudança estrutural do mercado de crédito, apoiando as
empresas que pretendam utilizar a tecnologia de sua plataforma, mediante a disponibilização
e autorização de utilização de seus dados. Já os agentes de crédito poderão prospectar clientes
de forma segmentada (24 horas por dia/7 dias por semana), mitigar riscos, bater metas e
até utilizar a plataforma como ferramenta de gestão comercial e de desempenho do time
comercial.
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6 Características Inovadoras
A inovação do Kalea está, fundamentalmente, atrelada ao seu modelo de negócio. Com a
missão de ser a ferramenta de apoio ao acesso, busca e competitividade de crédito, a plataforma
é estruturada no formato de marketplace reverso, onde as empresas disponibilizarão seus
dados para que os agentes de crédito realizem suas prospecções, já sabendo previamente
quais as estruturas de cadastro, societária, operacionais, de endividamento e de garantias que
cada prospect oferece, bem como seus objetivos de crédito.
Além de inovar no novo modelo de mineração, tratamento, estruturação e disponibilização
dos dados das empresas, o Kalea tem como ponto forte de sua inovação a possibilidade de
os agentes de crédito realizarem prospecções de clientes com a utilização de um filtro de
pesquisa altamente objetivo, permitindo visualizar previamente os indicadores e informações
relevantes das empresas, e podendo iniciar o processo de contato comercial focado somente
nas empresas que estiverem de acordo com seus interesses, sem esforços e custos comerciais
desnecessários.
O Kalea usa tecnologia e inteligência financeira para solucionar grandes dores do mercado
de crédito. Suas inovações percorrem todo o processo operacional de busca e concessão de
crédito entre as empresas credoras e as instituições financeiras.
1. Estruturação dos dados básicos e financeiro das empresas: apenas um documento e
poucos cliques são necessários para o cadastro da empresa entre os agentes financeiros.
Sua inovação passa, fundamentalmente, pelas fontes de dados que serão mineradas sob
autorização dos clientes.
2. Crédito customizado: uma vez que os agentes de crédito terão visão prévia abrangente
sobre a empresa, o cliente recebe proposta personalizada de acordo com sua necessidade,
melhorando a gestão do fluxo de caixa.
3.Prospectar novos clientes: os agentes de crédito têm acesso a um modelo de prospecção
simples, com menos burocracia e mais agilidade. Na plataforma, os dados das empresas estão
segmentados por atividades econômica, faturamento, localização, número de funcionários,
tipo de operação desejada pela empresa e as garantias que a empresa vai oferecer etc.
4. Competitividade entre os agentes de créditos: os dados das empresas estarão expostos
para receber as melhores propostas de crédito.
5. Indicadores de competitividade entre os agentes de créditos: o agente vai acompanhar
o seu desempenho, dos colegas da mesma instituição e das instituições concorrentes. Em um
dashboard dinâmico, atualizado em tempo real.
Tudo isso converge para a construção fundamental de um novo modelo de promoção de
competitividade no mercado de crédito, complementar às inovações estruturais que serão
trazidas pelo Open Banking e em conformidade com a estrutura de segurança e proteção de
dados definida pela LGPD.
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7 Contribuição para o Sistema Financeiro Nacional
Alinhado diretamente com a diretriz de competitividade da agenda BC# do BCB, o Kalea
vai impactar diretamente o ecossistema de crédito nacional, fomentando a concorrência
entre os agentes de crédito e desburocratizando o relacionamento das empresas com os
agentes financeiros.
A inovação por trás de sua plataforma tem o potencial de impactar diretamente um
universo de mais de 5 milhões de empresas ativas no Brasil, bem como toda a estrutura de
agentes financeiros de crédito, como bancos, fintechs, cooperativas, factorings, SCDs etc.
Com essa tecnologia e modelo de negócios, proporcionará redução de custos financeiros
para as empresas clientes e custos de prospecção de clientes para os agentes de crédito. O
termômetro de crédito disponibilizado pelo Kalea, com base na utilização de sua plataforma
pelos agentes de crédito, fomentará tanto o engajamento de empresas que queiram colaborar
para um mercado mais competitivo e crédito mais acessível, como também para a utilização
por parte de instituições financeiras que queiram monitorar o desempenho de suas equipes
comerciais com base nos seguintes parâmetros de prospecção de clientes:
1.
2.
3.
4.

quantidade de consultas;
quantidade de demonstração de interesse em clientes;
quantidade de propostas de crédito realizadas; e
valores de crédito efetivamente contratado.

O Kalea possibilitará que os agentes de crédito prospectem clientes 24 horas por dia, sete
dias por semana, tendo seus riscos e custos comerciais mitigados em função da utilização de
uma plataforma que os dará acesso a dados prévios de análise.
Há de se destacar a importância e o impacto que uma ferramenta como o Kalea terá na
estruturação de dados para oferta de crédito nos próximos anos, considerando que existe a
estimativa de que as empresas de tecnologia financeira no Brasil gerem uma receita próxima
de US$24 bilhões nos próximos dez anos, segundo o Relatório Goldman Sachs (2018). Esse
montante estará diretamente atrelado a ampliação da competividade bancária gerada pelo
Open Banking e pela estruturação digital das informações para análise de crédito.

8 Restrições
O Kalea se caracteriza como ente não regulado pelo BCB, então, em função disso, não
se submete a grandes restrições normativas ou regulatórias. Uma vez implantado o MVP, o
Kalea terá como desafios fundamentais os seguintes aspectos:
1. engajamento das empresas ao seu modelo disruptivo de assessoria de crédito, por meio
da disponibilização e autorização para utilização de seus dados;
2. engajamento das instituições financeiras tradicionais ao modelo digital proposto
pelo Kalea.
Acreditamos que esses desafios serão superados à medida que o mercado brasileiro aceite
as quebras de paradigmas promovidos pelo Open Banking, em conjunto com a segurança
respaldada pela LGPD.
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9 Conclusão
A concentração bancária, a burocracia excessiva e as consequentes falta de competitividade
entre os agentes financeiros e dificuldade de acesso ao crédito por parte das empresas
brasileiras são uma realidade atual.
O BCB vem se posicionando como agente catalisador de mudanças estruturais, com
vistas a mudar esse cenário, promovendo ações como a implantação do Open Banking, a
regulamentação de novos formatos de agentes de crédito, a promoção da competitividade,
entre outras.
O Kalea objetiva se inserir nesse contexto de mudanças estruturais, atuando como
plataforma de marketplace reverso, para trabalhar os dados das empresas nacionais e
fazer a ponte com o mercado de crédito e suas mudanças estruturais, de forma alinhada
e complementar ao Open Banking. Ao mesmo tempo, pretende se posicionar como
ferramenta automatizada de prospecção comercial para os agentes financeiros de crédito,
disponibilizando sua ferramenta de busca, com acesso prévio aos dados e indicadores dos
clientes.
Com o lançamento dessa tecnologia e novo modelo de negócio, o Kalea proporcionará
maior potencial de acesso ao crédito para as empresas clientes e promoverá a competitividade
entre os agentes de crédito, reduzindo burocracias, riscos e custos para ambos os lados,
possibilitando impacto direto e disruptivo sobre a maneira de se trabalhar o crédito
empresarial no país.
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