Santander InnoVentures investe pela
primeira vez no Brasil na plataforma de
empréstimos Creditas
São Paulo, 17 de abril de 2018 - NOTA DE IMPRENSA
O Santander InnoVentures, fundo de capital de risco financeiro do Grupo Santander, anunciou hoje
um investimento na startup Creditas, a principal plataforma brasileira de empréstimos com garantia.
Este é o primeiro aporte do Santander InnoVentures no Brasil e o segundo na América Latina.
A Creditas também anunciou um aumento em sua rodada de financiamento da Série-C para US$ 55
milhões com a entrada do Santander InnoVentures e Amadeus Capital Partners. A rodada foi liderada
pela Vostok Emerging Finance (VEF), fundo de investimento cotizado na Bolsa da Suécia focado em
fintechs de mercados emergentes. Além dos novos sócios, também participaram os atuais investidores
da Creditas, incluindo Kaszek Ventures, Quona Capital, QED Investors, International Finance
Corporation (“IFC” do Banco Mundial) e Naspers Fintech.
Manuel Silva, sócio e diretor de Investimento do Santander InnoVentures afirma que o Brasil é um
mercado central para o Santander e está animado em fazer o primeiro investimento em um
ecossistema tão próspero. “Acreditamos fortemente na inovação das fintechs brasileiras e vemos
Sergio Furio, fundador e CEO da Creditas, como um grande exemplo da nova geração de
empreendedores no Brasil que estão redefinindo os serviços financeiros. Estamos muito animados em
nos juntarmos a ele e a seus investidores na construção do sucesso da Creditas”.
A Creditas cresceu sete vezes nos últimos 12 meses e planeja usar os novos recursos para apoiar seu
plano de expansão, com investimentos significativos em tecnologia e crescimento na base de clientes.
Com uma equipe de 365 pessoas, a Creditas visa desenvolver novos produtos e explorar outros
mercados nos próximos meses.
Sergio Furio afirmou: “Estamos orgulhosos por ser o primeiro investimento do Santander
InnoVentures no Brasil, um marco que reconhece a mudança no comportamento do consumidor e a
necessidade de ter plataformas totalmente digitais para entregar os mais complexos produtos de
crédito com garantia. Nosso objetivo é liderar a disseminação de empréstimos com garantia no Brasil,
como principal instrumento para reduzir as taxas de juros aos consumidores, promovendo
comportamentos saudáveis e produtivos de endividamento. Queremos manter o crescimento
acelerado nos próximos anos. Estamos apenas no começo e queremos ser 30 vezes maiores em três
anos”.
O investidor global em tecnologia, Amadeus Capital, também se juntou à rodada de financiamentos
pela terceira vez no Brasil. Pat Burtis, sócio do Amadeus, declarou: "O empréstimo garantido é uma
grande oportunidade inexplorada no País. Estamos muito satisfeitos em apoiar a equipe da Creditas
no desenvolvimento deste negócio pioneiro”.
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A Creditas é uma plataforma de crédito segura e digital, com a missão de reduzir a dívida do
consumidor brasileiro oferecendo empréstimos com garantia a preços mais acessíveis. Os brasileiros
estão pagando altas taxas de juros em empréstimos sem garantia, enquanto aproximadamente 70%
das casas e carros estão quitados. A Creditas alavanca esses ativos, que representam US$3 trilhões no
país, para oferecer empréstimos com garantia de imóveis e automóveis a taxas mais razoáveis, como
é a norma em mercados como os EUA e a Europa. A Creditas foi fundada em 2012 por Sergio Furio e
está sediada em São Paulo.

Sobre o Santander InnoVentures
O InnoVentures é o fundo de capital de risco corporativo de US$ 200 milhões do Santander. A empresa
tem a tarefa de encontrar, qualificar e investir estrategicamente em empresas de tecnologia de ponta
que possam criar laços estratégicos com o Santander e ajudar o Santander na inovação com um
propósito - seja para alcançar a excelência operacional ou atender melhor os clientes. O fundo, que
fez 21 investimentos nos quatro anos desde que foi criado, investe em empresas do mundo inteiro
que inovam em toda a cadeia de valor de fintech, em áreas como inteligência artificial, pagamentos,
crédito, banco-como-um-serviço, inclusão financeira, entre outros. A Creditas é seu segundo
investimento na América Latina, após a startup mexicana ePesos em setembro passado.
Sobre Amadeus Capital
O Amadeus Capital Partners investe em empresas tecnológicas no mundo todo. Desde 1997, já apoiou
mais de 130 companhias e arrecadou mais de um bilhão de dólares para investimento. Com uma
grande experiência e rede de contatos, a equipe de investidores e empresários do Amadeus Capital
atuam intensamente na transformação da tecnologia. Investimos em serviços ao consumidor,
tecnologia financeira, inteligência artificial, segurança cibernética, tecnologia médica, saúde digital e
meios digitais. Entre as principais empresas apoiadas estão Solexa (sequenciadora de DNA), ForeScout
(segurança cibernética), Tobii (rastreamento ocular), Optos (imagens da retina) e Kreditech (serviços
financeiros para não bancarizados).
Sobre a Creditas
A Creditas é uma plataforma digital de crédito focada em produtos com garantia, que tem como sua
missão reduzir os elevados gastos com juros no Brasil. Baseada em São Paulo, a Creditas, conta com
365 colaboradores, usando tecnologia e inteligência de dados para gerar eficiência e reinventar a
experiência do tomador de crédito. Seu modelo de financiamento permite originar empréstimos com
garantia de imóvel ou de automóvel com recursos de investidores institucionais. Creditas tem o
suporte de fundos de venture capital e investidores institucionais, incluindo Redpoint eVentures,
Kaszek Ventures, Quona Capital, QED Investors, IFC (braço de investimentos do Banco Mundial),
Naspers Fintech e Vostok Emerging Finance.
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