
Dock quadruplica market share em três anos
● Empresa processa 6,7% das compras por cartão bandeirado no Brasil

● Em mercado dominado por bancos tradicionais, tech company começa a ocupar

fatia relevante de mercado

A Dock, líder em tecnologia para meios de pagamentos e banking na América

Latina, quadruplicou seu market share nas transações com cartões bandeirados

de crédito e débito no Brasil, atingindo 6,7% da fatia do mercado no primeiro

trimestre de 2022. Em 2019, a companhia era responsável por cerca de 1,5%.

Em volume, a Dock respondeu, no mesmo período, por 5,83% de todo o valor

transacionado, quantidade quatro vezes maior do que em 2019, quando atingiu

1,4%.

“O nosso crescimento é fruto do crescimento dos nossos clientes, que nos

acompanham na missão de democratizar o acesso a produtos e serviços

financeiros para milhares de pessoas”, afirma Antonio Soares, CEO da Dock.

Em números absolutos, a empresa foi responsável por 606 milhões de

transações com cartões no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de

730% em relação ao mesmo período em 2019, quando alcançou 73 milhões. O

volume transacionado cresceu 649%, de R$5,9 bilhões em 2019 para R$44,2

bilhões em 2022.

Os números foram comparados aos dados divulgados pela Associação Brasileira

das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - Abecs. Em um setor que

cresceu 65% em três anos, a Dock cresceu muito mais rápido, alcançando um

número significativo em relação a um mercado inteiro.

A Dock vem apresentando um crescimento sólido e exponencial, o que teve

reflexo na recente rodada de investimento anunciada este mês de US$ 110
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milhões em Growth Capital liderada por Lightrock e Silver Lake Waterman, com

participação dos já investidores Riverwood Capital, Viking Global Investors e

Sunley House Capital, elevando seu valuation para mais de US$1,5 bilhão.

A empresa B2B fornece tecnologia inovadora em meios de pagamento e serviços

financeiros para empresas, com o objetivo de tornar as experiências dos

consumidores mais simples e acessíveis.


