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Mensagem do CEO
MARCELO VILLELA
O Bullla completa neste mês de janeiro 
dois anos de operação e seguimos 
mantendo o nosso firme propósito 
de conhecer e reconhecer os bons 
pagadores e bons poupadores de forma 
justa, transparente e humana.

Nosso trabalho tem contribuído 
de forma expressiva para a 
democratização do crédito no Brasil, 
especialmente para os que mais 
precisam, de maneira simples, prática, 
rápida e com juros mais atrativos para o 
tomador. 

É também uma oportunidade única 
para o investidor que participa da nossa
comunidade financeira, que consegue 
obter uma rentabilidade mais 
interessante em relação às opções 
tradicionais de investimento.

No ano de 2021, apesar dos impactos 
dos efeitos da pandemia nos mercados, 
foi um ano incrível para o Bullla e, 
claro, para os milhares de investidores 
que confiaram na gente. Para garantir 
a rentabilidade dos investidores, 
aumentamos as taxas de juros em 
acompanhamento aos aumentos da 
Selic e estabelecemos um controle 
rigoroso na aprovação dos participantes 
a fim de reduzir as taxas de 
inadimplência. 

Dessa forma, o investidor Bullla pode 
auferir um alto retorno com o menor 
risco possível nessa modalidade. 

Em dezembro, o indicador de
inadimplência do Bullla foi de 9,19%, 
mais uma vez, abaixo da inadimplência 
esperada para a carteira de 
empréstimos entre pessoas, conforme 
mencionado no comentário final desse 
relatório por Vanda Barros, Diretora de 
Crédito do Bullla.

Além disso, o Bullla esteve presente na 
mídia durante todo o ano. No primeiro 
trimestre, nossos Bons Pagadores e Bons 
Poupadores compartilharam seus 
depoimentos sobre o uso da 
plataforma, que foram veiculados em 
TV, outdoor, jornais, pontos de ônibus e 
metrô. Também marcamos presença 
como patrocinadores do programa 
“Foi Mau”, do Maurício Meirelles, 
na Rede TV! 

No segundo semestre, lançamos a
campanha “Tá na Cara”, na TV Record, 
reforçando a simplicidade do processo 
e o impacto positivo na sociedade 
quando ambos ganham com taxas 
justas. 

Jornais de grande circulação
destacaram nosso trabalho diversas 
vezes no ano, reforçando nossa 
presença no mercado e a inovação que 
este modelo representa.

Tudo isso foi possível com o foco no
cliente e chancelado pelo selo de 
“Ótimo” no portal do Reclame Aqui.

A tradução se resume nos números 
alcançados, que falam por si só.

Hoje já somos mais de 354 mil pessoas 
em nossa comunidade financeira e 
crescemos 500% em volume de 
operações de empréstimos entre 
pessoas.

Agradecemos a você por acreditar e 
fazer parte dessa história com a gente.

E afinal, o que podemos esperar para
2022? O ano começa desafiador, com 
um cenário prospectivo de maior risco 
de inadimplência devido ao aumento 
do endividamento das famílias, que, 
para compensarem a perda de renda, 
devem recorrer ao uso do crédito de 
curto prazo, conforme divulgado na 
matéria do Valor Econômico em 
14/12/21.

Para evitar que a inadimplência do
Bullla aumente, nos antecipamos e 
estamos cada vez mais criteriosos na 
seleção e análise do comportamento 
de crédito de todos que participam 
em nossa comunidade financeira. 

Neste cenário, realizamos uma pesquisa
que trouxe como resultado o motivo 
principal da busca por um empréstimo: 
24% dos tomadores declararam a 
intenção de utilizar o valor do 
empréstimo no Bullla para investir na 
própria empresa ou em novos negócios. 

A busca por crédito para empreender 
vem sendo o motivo de uma a cada
quatro solicitações de empréstimos 
entre pessoas no Bullla. 

Ainda estamos vivendo um período 

difícil e mesmo cada vez mais próximos
do fim da pandemia, o desemprego 
continua alto, a inflação está 
aumentando e os preços subindo, mas 
ficamos felizes em poder dar uma ajuda 
extra, junto com você, para quem está 
precisando de dinheiro e quer escapar 
dos altos juros oferecidos nos 
empréstimos tradicionais.

Estamos otimistas com o ano 2022, 
e em nome da equipe do Bullla, 
desejamos um ano com muita saúde,
alegria e repleto de realizações!

Contamos com sua parceria!

Somos uma comunidade de confiança
entre pessoas, na qual todos se ajudam 
e todos crescem juntos.

Abraços, Marcelo Villela



Valor 
Total das 
Operações (R$)

Ticket 
Médio (R$)

Prazo
Médio (Meses)

Liquidez 
Mensal (%)

Jan/21 Fev/20 Mar/21 Abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21

283.098

2.621

13,5

62%

284.387

2.658

13,5

60%

335.412

2.522

12,7

57%

330.960

2.546

12,8

56%

363.391

2.423

13,2

58%

571.365

2.633

14,1

56%

678.234

2.629

14,0

58%

2.175.338

3.208

14,1

57%

3.160.447

3.138

14,0

59%

3.046.691 

3.186

13,9 

61%

2.865.463

2.894,41

13,2

59%

Nov/21

2.353.121

2.866

13,1

57%

Dez/21

16.447.906

2.777

13,5

58%

Ano

Evolução mensal dos indicadores

Em 2021, o Bullla atingiu R$ 16.447.906 em empréstimos entre pessoas!

354.941
Membros na comunidade 

financeira do Bullla

Um crescimento de

486%
nos últimos 12 meses.

16,5
milhões
Acumulados em 

empréstimos no ano
1.708 1.992

2.328
2.659

3.022
3.594

6.448

9.608

 12.655

4.272

Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21

15.520
16.448

Nov/21 Dez/21

16,5
15.520

16.448

Valor acumulado total das operações R$ (mil) 

Comunidade Financeira

354.941
Membros na 

Comunidade Financeira

87.139
100.627 119.006

137.396 156.843
177.624

236.715

276.484
308.708

334.227
354.941

199.977

Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21

Comunidade Financeira
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Posição da carteira R$ (mil) 

1.397 1.655

1.857

2.115

2.388

2.892

6.069

9.718

13.273

16.572

3.561

1.655

Out/21 Nov/21Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21

 19.186

Dez/21

R$ 19,18 milhões Posição da carteira!

03

Rentabilidade 2021

O Bullla tem apresentado crescimento constante neste período 
e garantiu rentabilidade média muito superior ao CDI.

Taxa média 
em % CDI 

CDI

Taxa 
média

2.474,92%

0,15%

3,70%

Janeiro

2.780,67%

0,13%

3,74%

Fevereiro

1.979,11%

0,20%

3,98%

Março

1.804,62%

0,21%

3,75%

Abril

1.342,95%

0,27%

3,63%

Maio

1.205,33%

0,31%

3,71%

Junho

1.062,99%

0,36%

3,78%

Julho

841,86%

0,43%

3,62%

Agosto

900,00%

0,44%

3,96%

Setembro 

897,96%

0,49%

4,40%

Outubro

942,37%

0,59%

5,56%

Novembro

845,45%

0,77%

6,51%

Dezembro

1166,67%

0,36%

4,63%*

Média

*Taxa média de juros aplicada nos contratos.
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Rentabilidade 
da carteira



Perfil Bons Pagadores

Esta classificação faz parte do algoritmo do Bullla. 
Clientes com notas inferiores a D ou com negativação 

no mercado não participam atualmente da plataforma.

Aqui no Bullla ficamos muito felizes em observar que a nossa plataforma está 
ficando cada vez mais qualificada!
Ao longo de 2021, é possível observar o crescimento de Bons Pagadores com 
Notas B e C, evidenciando que cada vez mais as pessoas pagam os empréstimos 
em dia, pois além de entenderem suas responsabilidades, sabem que quem está 
lhe emprestando o dinheiro do outro lado, é também uma pessoa.

B

C

D
A

AA
4%

11%

37%
29%

19% Até 23 anos

24 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 54 anos
+ 55 anos

42%

9%
5%

25%

19%

Parceiros
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Performance de Inadimplência

Classificação 
de Risco Esperado* Auferido**

AA

A

B

C

D

2,63% - 7,18% 10,24%

3,62%

5,68%

10,93%

18,56%

5,93% - 10,77%

8,13% - 14,78%

10,99% - 19,99%

12,51% - 22,74%

TOTAL 10,38% - 19,00% 9,19%

*Percentual de inadimplência esperada para o conjunto de tomadores representados por cada faixa de classificação de risco, de acordo com nossos modelos estatísticos do 
credit score. Este percentual pode variar a qualquer momento sem prévia comunicação por parte do Bullla aos investidores. Estes percentuais não representam uma obrigação 
por parte do Bullla ou promessa de comportamento individual ou coletivo dos usuários de determinado score; 
**Percentual de tomadores que não realizaram pagamento de quaisquer parcelas e que as mesmas estejam em aberto pelo prazo superior a 30 dias.

O grupo de classificação de risco AA foi o único que performou acima do esperado devido ao baixo volume 
de contratos com este perfil e o grupo de classificação de risco A performou abaixo do esperado.

“Chegamos ao fim de 2021, quase 2 anos após o início da pandemia,
com o Coronavírus ainda como principal notícia no mundo. 

Aqui, no Brasil, apesar de uma melhora nos indicadores do mercado de trabalho, 
ela é tímida e acompanhada de uma queda na renda do trabalhador. A inflação, 
os juros mais altos e o crescimento mais baixo do que o esperado, deve ser 
acompanhado de uma elevação gradual da inadimplência.

O último dado de inadimplência das famílias divulgado pelo Banco Central para 
novembro, foi 1,17% maior do que o mês de outubro, em contrapartida o consumidor 
foi mais conservador e atento nesse Natal. Diante desse cenário, o crédito 
é importante, mas com certeza será mais restrito. 

No Bullla, o indicador de inadimplência  (atrasos superiores a 90 dias),  foi de 9,19%, 
abaixo da inadimplência esperada para a carteira de empréstimos entre pessoas”.

Vanda Barros - Diretora de Crédito e Risco
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Bullla na mídia

1 a cada 4 pedidos de crédito entre pessoas físicas 
são para empreender.

O Bullla se destacou mais uma vez na mídia, dessa vez na Revista Exame, em uma 
matéria que abordou a busca por crédito com o objetivo de empreender.

A Fintech é vista por tomadores, como alternativa a bancos e financeiras, pois 
incentiva clientes a tirarem do papel o sonho do próprio negócio.

A busca por crédito para empreender vem sendo o motivo de uma a cada quatro 
solicitações de empréstimos entre pessoas físicas, conforme levantamento reali-
zado com os tomadores que utilizam nossa plataforma. 

Segundo o estudo, 24% deles, declararam a intenção de utilizar o valor para 
investir na empresa ou em novos negócios. Desse total, segundo a pesquisa, cerca 
de 14% é utilizado na destinação de empresas já estabelecidas e 10% na criação 
de novos negócios.

Confira a matéria completa >>
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https://exame.com/bussola/1-a-cada-4-pedidos-de-credito-entre-pessoas-fisicas-sao-para-empreender/


O Bullla foi notícia o ano todo em diversos veículos de imprensa por 
inovar o mercado, intermediando, promovendo e facilitando 
empréstimos entre pessoas. Entre no site e confira todas as matérias!

12/02 - Fintech Bullla 
assume operações da 
WEX Brasil.

12/02 - Ao afastar os bancos, 
beneficiamos os tomadores 
de crédito e os investidores.

30/04 - Vale a pena 
emprestar dinheiro para 
outras pessoas?

Dinheiro na Conta 
30/04 - Vale a pena 
emprestar dinheiro para 
outras pessoas?

03/06 - Empresa de 
empréstimo entre pessoas 
físicas registrou crescimento 
de 370% no trimestre.

25/06 - Modalidade de 
empréstimo entre pessoas sem 
intermediação bancária reduz 
juros em 20%.

04/07 - Empréstimo entre 
pessoas físicas cresceram 
238% este ano em 
plataforma fintech.

24/07 - Exame – 
Empréstimo sem 
intermediação bancária 
cresce 238% em 2021, 
aponta pesquisa.

01/08 - Empréstimo entre 
pessoas cresce no país; 
entenda como funciona

29/12 - 1 a cada 4 pedidos 
de crédito entre pessoas 
físicas são para 
empreender 

01/08 - Empréstimo entre 
pessoas cresce no país; 
entenda como funciona.
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O Bullla acredita nas pessoas.
Que todos podemos ser Bons Poupadores.
Que todos podemos ser Bons Pagadores.

Somos uma comunidade financeira
que cresce junto.



bullla.com.br


