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COMUNICADO AO MERCADO
APROVAÇÃO DE LICENÇA DE SOCIEDADE DE CRÉDITO
A VIA VAREJO S.A. (“Companhia” ou “Via”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que foi publicado no Diário Oficial da União em 15/07/2021 o despacho de aprovação final do
Banco Central do Brasil do processo de licença de funcionamento da instituição financeira BNQI
Sociedade de Crédito Direto S.A (“BNQI SCD”).
A plataforma de Soluções Financeiras da Via é composta por: (i) conta digital banQi; (ii) o famoso
crediário, agora também disponível na versão digital; (iii) operação dos cartões de crédito Casas
Bahia e Ponto :>; (iv) linha de empréstimo pessoal para clientes banQi; (v) e a recém-incorporada
operação de subadquirente Rede Celer. Nos últimos dois anos, mais de 15 milhões de clientes
usaram nossas soluções financeiras: 11 milhões no crediário, mais de 2 milhões de clientes banQi
e 2,5 milhões possuem cartões co-branded.
A licença BNQI SCD resultará em maior inclusão financeira e acesso a crédito a milhares de
brasileiros, representando uma verdadeira quebra de paradigma no varejo. Além do
tradicional crediário, o BNQI SCD poderá realizar operações de empréstimos e de
financiamentos aos clientes e parceiros por plataforma eletrônica.
Adicionalmente, o BNQI SCD será uma importante alavanca para fidelização dos parceiros
marketplace da Via, por meio da ampliação da oferta de serviços, incluindo: repasses dos
valores na conta de pagamento dos tomadores, conta domicílio para recebíveis de cartões
transacionados, financiamento para capital de giro, serviços de cobrança em geral e emissão de
boletos de cobrança diversos.
Por fim, o BNQI SCD poderá oferecer soluções de crédito mar aberto - Caas (credit as a service),
o que permitirá melhorar ainda mais o poder preditivo de risco de crédito dos clientes. A gestão
bem disciplinada de riscos de crédito é fundamental para a sustentabilidade do negócio e para
que o BNQI SCD ganhe escala.

O BNQI SCD buscará preencher uma lacuna ainda pouco explorada pelas fintechs que atuam
no mercado, através da oferta de produtos financeiros descomplicados, de forma
transparente e inclusiva. Nossas soluções financeiras retroalimentam o ecossistema Via,
aumentando o poder de compra do brasileiro, abrindo novos canais de conexão, gerando mais
recorrência, fidelização e aumento de LTV (life-time-value). Ao mesmo tempo, o BNQI SCD
reduzirá o custo de transação e de aquisição de clientes (CAC) para a Via e seus parceiros de
negócio. A autorização de atuação como SCD é transformacional para a Via, pois amplia de
forma relevante o mercado endereçável (TAM – total addressable market) de atuação, para
um mercado muito além do varejo.
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