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O mercado financeiro mudou. As fintech chegaram com novas 
soluções, inovações e um novo leque de serviços especializados. 
Os clientes das instituições financeiras anseiam por menos custo, 
menos burocracia e mais eficiência. A relação entre cliente e ins-
tituição foram completamente remodeladas, criando demandas e 
exigências inéditas. E, hoje, tudo pode ser resolvido por um site, 
aplicativo ou ligação. As agências físicas, com um alto custo e 
baixa eficiência, têm sido cada vez menos relevantes.

A transformação do mercado exige novos modelos de negó-
cio, criando um enorme desafio para os bancos tradicionais. São 
instituições com estruturas pesadas, rígidas e pouca agilidade 
para acompanhar o ritmo de evolução constante. 

É neste contexto que novos players passam a atuar no merca-
do financeiro nos mais diversos setores como cartão de crédito, 
investimentos e meios de pagamentos. Normalmente são institui-
ções especializadas, com grande domínio técnico na sua área de 

atuação e metodologias de trabalho inovadoras. Um cenário novo, 
onde a busca pela satisfação do cliente é a maior prioridade, em 
detrimento de metas e comissões. 

A despeito das evoluções em vários setores, o atendimento 
a empresas médias pouco mudou. Empresas pequenas podem 
resolver suas demandas pelos canais digitais e as gigantes cos-
tumam ter um atendimento mais especializado. Mas as médias 
ou mesmo grandes comumente estão nas agências, com pouca 
especialidade e muita burocracia. Com essa lacuna no mercado, 
nasce a necessidade de um novo modelo de trabalho. É aí que en-
tra a figura de casas como a Vermont Corporate, que atuam como 
um canal B2B, um intermediário para alguns bancos.

Fundada por Daniel Sena e Paulo Nunes, a Vermont Corporate 
surgiu a partir da Vermont Investimentos, com o objetivo de atuar 
exclusivamente no atendimento a empresas. Em entrevista, Da-
niel explicou melhor a atuação da empresa no mercado.

O NOVO MERCADO FINANCEIRO

Quem é a Vermont Corporate?
Somos um escritório de assessoria financeira voltado para 

atendimento a empresas, funcionando como um marketplace, 
uma plataforma de produtos de vários bancos. Em termos legais, 
na legislação, somos representantes bancários e cambiais. Isto 
ainda é uma figura nova no mercado, representante bancário já 
existia há muito tempo, mas os mais antigos só trabalham com 
processamento de pagamentos. Fazendo um paralelo, para quem 
conhece a realidade do mundo dos investimentos, onde hoje te-
mos a figura do agente autônomo consolidada – que nada mais é 
do que o representante de uma corretora de valores – nós somos 
algo parecido com o agente autônomo dos bancos, representan-
tes destas instituições no atendimento a empresas.

Como a empresa surgiu?
A Vermont Corporate é um spin off da Vermont Investimentos, 

que é uma gestora de investimentos fundada no final de 2009. 
Nesta empresa assessoramos indivíduos e famílias – além do 
caixa de empresas – na alocação em produtos adequados ao per-
fil de cada um, sempre com muita prudência. Fazemos também 
este tipo de assessoria fora do Brasil e quando os nossos clientes 
tinham que enviar dinheiro para o exterior, era sempre muito di-
fícil e complicado fazer o câmbio no banco. Nos tornamos então 
correspondentes cambiais a fim de facilitar a vida destes clientes. 
O pessoal gostou tanto que aqueles que tinham empresa atuante 
no comercio exterior começaram a pedir pra fazermos o câmbio 

também da empresa. A operação cresceu – hoje são mais de 90 
empresas atendidas – a acabou sendo desmembrada, nascendo 
então a Vermont Corporate. Isto foi em 2015. Com o tempo, agre-
gamos outros produtos e serviços ao portfólio, normalmente atra-
vés de bancos que nos demandavam para representá-los.

Quais produtos vocês oferecem para as empresas?
Temos quatro linhas de negócios: crédito, câmbio, mercado 

de capitais e gestão de caixa. Como você pode imaginar, a gestão 
de caixa é feita pela Vermont Investimentos. Todas as outras li-
nhas de negócios, pela Vermont Corporate.

Como é a operação de câmbio? Que vantagens vocês 
entregam para seus clientes?

Câmbio é nossa operação mais antiga e mais madura. Em-
presas muito grandes que têm operação no comércio exterior 
costumam ter uma mesa de câmbio com muito know how – como 
na Fiat, onde meu sócio, Paulo Nunes, trabalhou. Para nós foi 
curioso observar que empresas médias ou mesmo grandes, não 
costumam ter uma mesa completa de câmbio e normalmente es-
tão muito aquém do ideal das demandas deste mercado, que é 
bem complexo. A nossa proposta então é ser a mesa de câmbio 
destas empresas, inclusive cotando com vários bancos objetivan-
do encontrar as melhores condições do mercado. Além de preço 
nas cotações de remessas internacionais, entregamos muito mais 
know how como por exemplo assessoria para hedge através de 

diversos instrumentos ou mesmo trade finance que basicamente 
são linhas de financiamento ao comercio exterior.

E crédito e mercado de capitais, o que a Vermont oferece?
No crédito, trabalhamos com diversos bancos no pleito de 

linhas de diversas modalidades para necessidades diversas: 
giro, equipamentos, cadeia de fornecedores, cadeia de clientes, 
comércio exterior, entre outros. No mercado de capitais somos 
mais atuantes em dívida, com originação de CRI (certificados de 
recebíveis imobiliários) ou debêntures por exemplo.

Que tipo de empresas vocês atendem?
Varia bastante, assessoramos empresas com faturamento 

anual de 30 milhões até a algumas que alcançam mais do que 1 
bilhão de reais. Os setores de atuação também são bem diversos, 
temos clientes de startups a siderúrgicas. 

Mas são todos em Minas Gerais?
A maioria fica em Minas, mas temos clientes em todo o Su-

deste e alguns no Sul e Nordeste.

Qual o risco que a empresa enfrenta ao operar com a 
assessoria da Vermont ao invés de operar com o banco di-
retamente?

Absolutamente nenhum risco relacionado a isso. A nota da 
operação feita é emitida pelo banco onde foi feito o negócio, seja 
numa operação de câmbio, seja num empréstimo. Somos o inter-
mediário, mas todo o fluxo financeiro se dá na conta do próprio 
cliente em algum dos bancos parceiros da Vermont.

E como a Vermont ganha dinheiro, vocês 
cobram um fee, uma taxa de negociação?

Não cobramos nada do cliente nas operações 
fechados através da nossa assessoria. Quem nos 
remunera são os bancos parceiros. Assim nunca há 
sobrecusto. A única hipótese em que cobramos do 
cliente é quando solicitam alguma consultoria que 
envolve um número grande de horas.

Quais as dificuldades que a Vermont encon-
tra para conquistar novos clientes?

A maior dificuldade está em nos reunir com o 
novo cliente. Tudo que é novidade encontra alguma 
resistência no início e conosco não é diferente, as ve-
zes é difícil agendar uma reunião. Mas uma vez que 
temos chance de explicar nossa forma de trabalho, 
dificilmente não conquistamos a conta. E a evasão 
é zero, o cliente entende que trabalhamos para ele 

e não para o banco, é uma relação nova, mas muito mais justa 
e eficiente.

Como vocês avaliam o impacto da atual crise econô-
mica em virtude da disseminação do Covid-19 nos novos 
players do mercado e na própria Vermont Corporate?

No curto prazo, os grandes bancos acabam se fortalecendo pois 
têm maior capacidade econômica e ainda concentram boa parte do 
mercado. Mas um impacto super relevante que estamos observando 
nesta crise especificamente é a maior consolidação do digital, com 
canais digitais muito mais demandados, o que abre espaço para no-
vos players em detrimento ao atendimento das agências bancárias. 
A crise também deve acelerar projetos das autoridades financeiras 
como o open banking e outras iniciativas do Banco Central consoli-
dadas no chamada Agenda BC# que visa fomentar a concorrência do 
sistema financeiro, com achatamento de spreads.

Por que alguma empresa deveria operar com a Vermont 
Corporate ao invés do banco tradicional?

Em primeiro lugar, em função de um grande alinhamento de 
interesses. Não somos vendedores de produtos e não temos me-
tas nem objetos que não sejam o que há de melhor para nossos 
clientes. Como somos especialistas, temos muito know how, nos-
sos clientes podem esperar uma expertise muito maior, além de 
agilidade para tratar de cada demanda. Podem esperar também 
muito menos burocracia, nenhum cliente nosso nunca preencheu 
uma ficha de banco, a gente cuida de tudo. Por fim, como não repre-
sentamos nenhum sobre custo e atuamos com várias instituições, 
dificilmente perdemos em preço, em spread das operações. ||

Daniel Sena e Paulo Nunes no primeiro plano. Ao fundo, da esquerda para a direita 
parte do time da Vermont Corporate: Helena Somberg, Caio Franco, 

Danilo Medrado, Matheus Massote, Mayerling Persichini e Fabrício Gandra


