Kreditech seleciona o Mambu para expandir-se na Índia
O fornecedor digital se prepara para o lançamento de um novo produto que realiza
empréstimo ao consumidor adaptando-se aos requisitos locais.
BERLIM – 11 de Janeiro de 2018: O Mambu anunciou hoje que assinou um acordo com
a Kreditech, o grupo líder de tecnologia em empréstimos digitais de consumo usando a
ferramenta baseada em aprendizagem automático, para suportar a entrada do credor
on-line no mercado indiano. Atualmente, a Kreditech atua na Europa e na América Latina e
expandirá para a Índia no início de 2018, juntamente com seu parceiro PayU, um provedor
global de pagamentos on-line e cliente do Mambu na América Latina. O modelo bancário
de SaaS (Software como Serviço) do Mambu permitirá a Kreditech lançar um produto de
empréstimo de curto prazo, especificamente adaptado às necessidades de consumidores
locais e com necessidades regulamentadas.
“A missão da Kreditech é proporcionar liberdade financeira para o acesso bancário por meio
da tecnologia. Ao usar algoritmos de dados e autoaprendizagem alternativos, podemos
avaliar os consumidores cujo histórico de crédito é difícil para os bancos avaliarem.
Oferecemos-lhes acesso a empréstimos e, assim, ajudamos a ganhar independência
econômica", diz Alexander Graubner-Müller, CEO da Kreditech.
"Dada a natureza do nosso negócio, entendemos o valor da tecnologia e soluções práticas
do sistema de nuvem que possui o Mambu. O Mambu é moderno, bem desenhado e
altamente confiável. A solução integra-se facilmente em nossa arquitetura, o que nos
permite dimensionar e adaptar-se às exigências do mercado e do consumidor rapidamente.
Com o Mambu cuidando do serviço de empréstimo, podemos focar-nos no crescimento,
além de criar uma experiência diferenciada e adaptada ao cliente ", explicou
Graubner-Müller.
Comentando o acordo, Eugene Danilkis, CEO da Mambu, disse: "O SaaS do Mambu ajuda a
oferecer a oferta inovadora de empréstimos da Kreditech, que, por sua vez, alavanca a base
de clientes e comerciantes da PayU. Este é um excelente exemplo de como a convergência
FinTech (termo utilizado para as inovações e uso de novas tecnologias de empresas no
setor financeiro) pode impulsionar o crescimento estratégico e de expansão”.
O produto de empréstimo bancário deverá entrar em operação no primeiro trimestre de
2018, todos os dados serão hospedados pela AWS Índia.

Sobre a Kreditech
A missão do Grupo Kreditech é melhorar a liberdade financeira para o acesso bancário com o uso da
tecnologia. Combinando fontes de dados não tradicionais e aprendizado automático, a empresa
pretende oferecer acesso a um melhor crédito e uma maior conveniência para os serviços bancários
digitais. As ofertas de produtos incluem empréstimos ao consumidor, uma carteira digital e um gerente
de finanças pessoais, projetado para ajudar os clientes a gerenciar sua pontuação de crédito e
planejar seus gastos. A Kreditech também oferece um modelo "Lending as a Service" (Empréstimo
como um Serviço), permitindo que os parceiros integrem os produtos de crédito da Kreditech através
de uma API (Interface de um desenvolvimento de Software) em sua própria plataforma e serviços.
Fundada em 2012 e com sede em Hamburgo, na Alemanha, a Kreditech trabalha com mais de 5
mercados em todo o mundo, entre eles a Rússia, México, Espanha e a Polônia. Até agora, a empresa
processou mais de cinco milhões de pedidos de empréstimo por meio de suas subsidiarias. A equipe
da Kreditech, com mais de 400 pessoas, é liderada pelo CEO e cofundador Alexander
Graubner-Müller e é apoiada financeiramente por investidores de classe mundial, incluindo PayU
(Naspers), J.C. Flowers, Peter Thiel e IFC do Banco Mundial.

Sobre o Mambu
O Mambu é o principal desenvolvedor bancário de SaaS (Software como Serviço), modelo inovador
de produtos de empréstimo e depósito. É a alternativa básica a sistemas bancários básicos, um
software ativo na nuvem, que oferece suporte a ecossistemas abertos habilitados para API. Ajudando
os clientes a iniciar com sucesso novas empresas, transformar as operações existentes, lançar novos
produtos e expandir para novos mercados. O Mambu fornece modelos financeiros de todos os
tamanhos com a agilidade para projetar, lançar, atender e dimensionar rapidamente seu portfólio
bancário e de empréstimos.
Lançado em 2011, nossa tecnologia possui mais de 6000 produtos de empréstimos e depósito que
atendem mais de 4 milhões de clientes finais. Com mais de 180 operações em vivo em mais de 45
países, que vão desde revolucionários FinTech até bancos tradicionais, O Mambu está ajudando as
instituições financeiras a evoluir e prosperar na era digital.
Para mais informações, visite nosso site ou entre em contato com o Twitter, LinkedIn e Facebook.
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