
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Mesfix é a vencedora da disputa de startups do Santander 

  
  

 Empresa que promove o financiamento cooperativo para pequenos e médios 
negócios ganha a disputa no Fintech Venture Day, realizado em São Paulo em 

parceria com a IE Business School e a Accenture  
  

 
Londres/São Paulo, 6 de maio de 2016 – O Santander InnoVentures – fundo criado em Londres 
pelo Grupo Santander para investir em empresas de tecnologia aplicada às finanças – em parceria 
com a IE Business School e a Accenture, realizou ontem, em São Paulo, o 3º Fintech Venture Day. 
A competição de startups financeiras já teve duas edições neste ano: em Madri, em março, e Tel 
Aviv, em abril. Na etapa brasileira, a vencedora foi a Mesfix, com um modelo chamado de 
crowdfactoring, que promove o financiamento cooperativo de pequenas e médias empresas por 
meio da antecipação de recebíveis (factoring). 
 
“Vencer o duelo do Fintech Venture Day em São Paulo foi uma conquista fantástica. Nós 
enfrentamos excelentes concorrentes, o que mostra como a inovação financeira está prosperando 
na América Latina”, disse Felipe Tascón, CEO da Mesfix. “O evento também revela que Santander, 
Accenture e IE Business School são empresas visionárias, interessadas em desfazer os nós para 
que a inovação chegue aos serviços financeiros. Nossa plataforma eletrônica conecta PMEs aos 
investidores, ajudando-as a melhorar seu fluxo de caixa por meio da negociação de recebíveis em 
uma comunidade online.” 
 
Os Fintech Venture Days são uma iniciativa global, que reúne conferência e competição para 
aproximar regionalmente investidores e empresas com o objetivo de explorar temas de interesse 
das startups financeiras. O evento inclui o Pitch Slam – uma competição aberta que dá às 
participantes a oportunidade de utilizar o apoio e a expertise dos realizadores do evento: 
 
• O Santander InnoVentures oferece ajuda na adoção das melhores práticas para a obtenção de 
aportes de capital. E também dá a possibilidade de acesso aos fundos disponíveis para as startups 
que atendem às condições do Santander InnoVentures (www.siv.vc).  
• A IE Business School dá a orientação (mentorship) e o ambiente necessários para crescer em um 
setor dinâmico. 
• A Accenture oferece aconselhamento e dicas de mercado para ajudar as startups a acessar o 
mercado e ganhar escala com rapidez. 
 
O evento seleciona o vencedor do Pitch Slam com base na experiência de executivos do setor 
financeiro e de venture capital. O painel julgador é composto por: Douglas Silva (Accenture), Jimmy 
Lui (Accenture), Luis Maldonado (IE Business School), Juan Jose Güemes (IE Business School), 
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Ariel Muslera (Latin America Venture Capital Association), Emilio Garcia de la Sierra (Santander 
InnoVentures), Richard Chaves (Microsoft Brazil) e Bruno Diniz (Next Bank). 
 
“Na sequência do sucesso dos dois primeiros Fintech Venture Days, ficamos felizes por reunir em 
São Paulo o melhor do ecossistema latinoamericano de fintechs. O Fintech Venture Day provou 
novamente ser uma ótima plataforma para promover o engajamento local, em linha com nosso 
esforço para criar laços no Brasil em busca de empresas para apoiar”, afirma Manuel Silva, sócio 
do Santander InnoVentures. 
 
As outras finalistas selecionadas para se apresentar durante a competição foram a LabsBank, a 
Mutual, a Planejei e a Venture Buff. Nas primeiras edições dos Fintech Venture Days, em Tel Aviv e 
Madri, as vencedoras foram as empresas PayKey e Pich Technologies (mais informações na 
página santanderinnoventures/news/pressroom). Sobre os Fintech Venture Days, visite 
http://www.fintechventuredays.com/. 
 
 
Sobre o Santander InnoVentures 
 
O Santander InnoVentures é um fundo de venture capital para fintechs do Grupo Santander. O 
fundo investe em empresas em qualquer estágio operacional e aporta capital e recursos em 
companhias de todo o mundo. Está focado em startups que possam ampliar a proposta de valor 
para os clientes do Santander em seus dez mercados-chave. 
 
O relatório Fintech 2.0 é um chamado à ação para que bancos e fintechs levem em conta as 
oportunidades multibilionárias disponíveis por meio de parcerias. Confira no link 
http://www.santanderinnoventures.com/fintech2. 
 
 
Sobre a IE Business School 
 
A IE Business School molda líderes que promovam a inovação e a mudança nas organizações, 
munindo dirigentes com um pensamento empreendedor que gera empregos, riqueza e bem-estar 
social. Reconhecida como uma das escolas de negócios líderes no mundo, IE Business School tem 
um campus em Madri e delegações em cada continente. A escola tem um grupo de mais de 500 
professores que ministram cursos de Mestrado, PhD e programas de educação executiva em mais 
de 106 países. A IE utiliza inovadores formatos de ensino online e onsite que favorecem uma rede 
de mais de 50 mil alunos que ocupam posições de liderança em cerca de 150 países. 
 
 
Sobre a Accenture 
 
A Accenture é uma empresa de serviços profissionais global que oferece um amplo leque de 
serviços e soluções em estratégia, consultoria, tecnologia e operações. Combinando inigualável 
experiência e competência especializada em mais de 40 setores e em todas as áreas de negócios 
– sustentadas pela maior rede de oferta mundial – a Accenture trabalha na interseção entre 
negócios e tecnologia para ajudar os clientes a melhorar sua performance e criar valor sustentável 
para seus stakeholders. Com aproximadamente 373 mil profissionais atendendo a clientes em mais 
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de 120 países, a Accenture utiliza a inovação para melhorar o modo como o mundo vive e trabalha. 
Visite www.accenture.com. 

 
 
Media contacts 
 
Santander InnoVentures: Stephanie Lee, stephanie.lee@santander.co.uk, +447710057648 
 
IE Business School: Kerry Parke, kerry.parke@ie.edu, +34 915689850  
 
Accenture: Shelly Lev-Amado, shelly.lev@accenture.com, +972 (9) 9619611 
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