Comunicado ao Mercado
Banco BV anuncia aquisição do Just, primeira plataforma de
empréstimos 100% online
O banco BV, quinto maior banco privado brasileiro em ativos, anuncia a aquisição da plataforma
Just, primeira ferramenta de empréstimo pessoal 100% online no Brasil, criada em 2016 pelo
Guiabolso - aplicativo de gestão financeira e curadoria de produtos com 6 milhões de usuários. O
Just nasceu para facilitar o acesso de clientes a opções personalizadas de empréstimo pessoal.
A aquisição da plataforma, que agrega uma experiência ágil e digital aos negócios do banco BV, é
uma iniciativa do BVx, unidade de negócios de inovação do banco BV que gera valor por meio da
conexão com o ecossistema de startups, co-criação, desenvolvimentos proprietários e
investimentos em parceiros.
“Com uma plataforma digital e conhecimento do usuário que são complementares aos nossos
negócios, a operação do Just se somará à nossa expertise de avaliação e concessão de crédito,
além de beneficiar a plataforma em termos de robustez de balanço. O objetivo é ampliar a atuação
do banco BV em soluções de crédito e incrementar a operação com o cliente no centro da nossa
estratégia”, afirma Guilherme Horn, diretor de Estratégia Digital e Inovação do banco BV.
Com atuação forte no combate aos juros elevados cobrados no mercado, o Just tem conseguido
mudar a realidade da oferta de crédito no país. De acordo com informações do Just, mais de 65 mil
empréstimos já foram realizados na plataforma, originando cerca de R$ 500 milhões em operações
de crédito.
A solicitação de crédito pela plataforma é totalmente online e ocorre em poucos minutos. O crédito
mais rápido e com taxas de juros mais acessíveis é possível pela tecnologia inovadora de conexão
de contas bancárias que, mediante autorização do consumidor, permite uma análise de crédito mais
completa, serviço que continuará sendo prestado ao Just pelo Guiabolso.
“O Just é um case de sucesso de empréstimo pessoal e em poucos anos provou ao mercado que
é possível oferecer crédito 100% digital, personalizado e com taxas mais justas. Ficamos felizes
que a nossa tecnologia e expertise de dados possibilitem que parceiros façam ofertas melhores
para o consumidor final”, afirma Thiago Alvarez, CEO do Guiabolso, destacando que o negócio
reforça o foco da companhia em ser um curador de produtos financeiros de empresas parceiras e
de ampliar a frente de análises inteligentes de dados. O Guiabolso segue como parceiro do banco
BV, originando linhas de crédito do Just e do próprio banco em sua plataforma.
Com o Just, o banco BV pretende utilizar a plataforma para desenvolvimento e oferta de outros
produtos digitais de crédito, utilizando inteligência analítica para ofertar a solução financeira que
mais se adequa a necessidade de cada cliente.
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