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As Fintechs – startups que têm protagonizado mu-
danças importantes no setor financeiro nos últimos 
anos – já atuam nos mais diversos segmentos, sempre 
guiadas pelo objetivo de tornar a gestão do dinheiro 
mais simples, ao mesmo tempo em que buscam 
atender àqueles que têm dificuldade de acesso aos 
serviços financeiros tradicionais, seja pelas altas 
taxas, seja pelo excesso de burocracia ou restrições 
ao crédito. São exemplos disso o cartão de crédito 
obtido rapidamente pela internet e sem anuidade, a 
conta bancária digital isenta de taxas ou com tarifas 
acessíveis, os seguros e os empréstimos pessoais a 
custos bem mais baixos que os praticados no mercado 
tradicional.

As plataformas digitais de serviços financeiros 
também aproximam as pessoas de um universo ainda 
desconhecido da maioria, como as modalidades de 
investimento em criptomoedas e as ferramentas de 
crowdfunding – o financiamento coletivo, em que é 

possível doar recursos para a realização de um projeto 
ou de uma causa, bem como investir em startups ou 
empresas e obter retorno financeiro. 

Na presente pesquisa, “Impressões dos Usuários de 
Serviços de Fintechs”, conduzida pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o SPC Brasil e o 
Sebrae, o objetivo é investigar a incidência e a opinião 
dos clientes de Fintechs de algumas das principais 
modalidades de serviços contratadas: conta bancária 
digital, cartão de crédito, investimentos, criptomoedas, 
crowdfunding, empréstimo pessoal e seguro. 

Foram ouvidos, nas capitais, 924 casos em um 
primeiro levantamento para identificar o percentual 
de consumidores de Fintechs nos últimos 12 meses. 
Em seguida, continuaram a responder o questionário 
somente os que utilizaram ou estão utilizando cada 
um dos serviços de Fintechs investigados no mesmo 
período.

PRODUTOS E SERVIÇOS DE FINTECHS DERRUBAM 
BARREIRAS E AOS POUCOS VÃO GANHANDO A 
PREFERÊNCIA DOS CONSUMIDORES
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CONTA BANCÁRIA 
DIGITAL
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1 Os dados são da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2019; disponível em: https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/
documentos/PDF/Pesquisa-FEBRABAN-Tecnologia-Bancaria-2019.pdf
2 https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Pesquisa-FEBRABAN-Tecnologia-Bancaria-2019.pdf

Entre 2016 e 2018, praticamente dobrou o número 
de transações bancárias feitas via smartphone 
no Brasil. Elas saltaram de 18,6 bilhões para 31,3 
bilhões no período1, indicando o que parece ser uma 
tendência irreversível de digitalização do acesso aos 
serviços bancários. Para reforçar essa mudança de 
comportamento do consumidor, basta acrescentar que 
seis em cada dez transações bancárias no país, hoje, já 
são feitas por computador ou smartphone2. 

Com o movimento dos clientes em direção ao 
atendimento virtual, somado às burocracias e ao valor 
alto das transações, não chega a ser surpresa a procura 
pela conta bancária digital: 45,3% dos consumidores 
utilizaram ou vêm utilizando esse serviço nos últimos 
12 meses, sobretudo para o pagamento de contas 

(15,9%), a verificação de saldo/extrato (13,8%), o 
saque de dinheiro (11,0%), a realização de pagamento 
com cartão de débito (11,0%), e a transferência de 
dinheiro (10,7%).

No entanto, essa mudança não implica no fim do 
relacionamento dos consumidores com os grandes 
bancos e outras instituições tradicionais, e sim em uma 
convivência entre os dois serviços: 83,9% garantem 
que também possuem conta em banco tradicional, 
com percentual ainda maior na faixa de 35 a 49 anos 
(92,6%). Apenas 14,0% não possuem, sendo que 
6,5% já tiveram em outro momento e 7,5% tiveram 
sua primeira conta em banco já no formato digital 
(aumentando para 9,0% na Classe C/D/E). 

BANCOS TRADICIONAIS X FINTECHS: CONTA 
DIGITAL JÁ LEVA VANTAGEM NA PREFERÊNCIA 
DOS CORRENTISTAS

45% DOS 
CONSUMIDORES 
UTILIZARAM OU 

VÊM UTILIZANDO 
ESSE SERVIÇO 
NOS ÚLTIMOS 

12 MESES
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Quando comparados aos serviços das instituições 
tradicionais, os bancos digitais conquistaram a 
preferência de 55,0% dos entrevistados que utilizam 
ambos os serviços. Ao mesmo tempo, 25,2% afirmam 
não ter preferência e outros 19,6% preferem os bancos 
tradicionais. 

O predomínio dos bancos digitais ainda não é suficiente 
para uma ruptura com os bancos tradicionais, ao 
menos no curto prazo: sete em cada dez pessoas 
ouvidas garantem que não pretendem encerrar suas 

contas nas instituições tradicionais nos próximos 3 
meses (71,0%), enquanto 18,4% não sabem e 10,6% 
demonstram essa intenção. 

Os motivos para manter a relação com o banco 
tradicional passam pelo fato de ser uma conta antiga/é 
mais fácil obter crédito se for preciso (37,6%) e ter a 
possibilidade de um atendimento presencial quando 
necessário (33,4%), além de achar que o banco digital 
ainda é uma novidade e querer ter certeza de que é 
seguro (28,5%). 

Quatro em cada dez entrevistados que têm conta 
apenas em banco digital pretendem abrir uma conta 
em banco tradicional nos próximos três meses 
(40,5%), enquanto 44,4% não possuem essa intenção 
e 15,1% não sabem. 

Para a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
o consumidor só tem a ganhar com a emergência dos 

serviços financeiros digitais, mas os grandes bancos 
ainda estarão presentes: “A concorrência entre os 
bancos tradicionais e as Fintechs é boa para todos; as 
startups chegam com soluções criativas e customizadas, 
deixando os preços mais competitivos, enquanto 
empresas já estabelecidas agem para melhorar sua 
estrutura de produtos e serviços”. 
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CARTÃO DE 
CRÉDITO
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As Fintechs de cartão de crédito representam muito 
bem o poder de atração desse tipo de empresa, ao 
eliminar as taxas de anuidade e simplificar ao máximo 
a aquisição desta modalidade de crédito. Mas o grande 
diferencial do segmento está no uso das tecnologias de 
data analytics, computação em nuvem e inteligência 
artificial, aliadas à comodidade do mobile, para realizar 
análises precisas e oferecer soluções personalizadas.

A estratégia tem dado resultado, pois 39,9% dos 
entrevistados utilizaram cartão de crédito de alguma 
Fintech nos últimos 12 meses, sendo que seis em 
cada dez também possuem cartão de instituições 
tradicionais. Por outro lado, 60,1% não possuem 
cartão de Fintechs (aumentando para 70,1% na Classe 
C/D/E).

Na visão do presidente da Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, 
o segredo das Fintechs de cartões de crédito está 
na qualidade da experiência e na customização: 
“As Fintechs de cartões têm a vantagem de já terem 
nascido com o DNA da nova geração, acostumada 
à funcionalidade e fluidez dos aplicativos. Então, o 
atendimento ágil e transparente contrasta demais 
com a lentidão e a burocracia dos grandes bancos, por 
exemplo. Além disso, em um banco tradicional, muitas 
vezes os correntistas são diferenciados prioritariamente 
pela faixa de renda, mas as Fintechs já perceberam 
que há vários outros fatores relevantes – como o perfil 
profissional e até a fase da vida em que se encontra o 
cliente. As Fintechs de cartões também estão investindo 
em mecanismos de cashback (devolução de uma parte 
dos gastos em dinheiro) com empresas parceiras, para 
tornar as transações mais vantajosas aos correntistas”. 

40% UTILIZARAM CARTÃO DE CRÉDITO DE ALGUMA 
FINTECH NOS ÚLTIMOS 12 MESES
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INVESTIMENTOS, 
GESTÃO 

AUTOMATIZADA E 
MOEDA DIGITAL
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Até alguns anos, a única opção de quem queria investir 
era recorrer ao gerente do banco ou se aventurar no 
mercado de ações – fosse por conta própria, fosse 
com a ajuda de uma corretora. As Fintechs rompem 
com a ideia de que investir é para poucos e exige 
muito conhecimento técnico; essas empresas vêm 
democratizando o acesso, uma vez que permitem ao 
investidor começar com quantias menores e realizar o 
processo de maneira prática e intuitiva, via aplicativo 
ou pelo computador. 

Porém, o brasileiro ainda tem um longo caminho de 
aprendizado a percorrer, em relação às possibilidades 
para investir seu dinheiro. Segundo dados do SPC Brasil 
e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 
60,4% dos brasileiros que guardam algum dinheiro 
ainda escolhem a poupança em primeiro lugar. Ou 

seja, a grande maioria não parece ter conhecimento ou 
disposição para buscar modalidades mais rentáveis. 

As Fintechs, por outro lado, concentram-se em oferecer 
uma diversidade maior de opções. As plataformas 
digitais de investimento apresentam simulações de 
aplicações levando em conta os recursos disponíveis, 
o objetivo traçado pelo investidor, os prazos de 
retorno esperados e a liquidez desejada – sem que a 
pessoa precise pesquisar essas informações por conta 
própria. Algumas dessas empresas também realizam 
buscas rápidas para encontrar modalidades capazes 
de render mais que a inflação, e tudo isso de maneira 
automatizada. Com poucos cliques, alguém que nunca 
investiu pode adentrar esse universo e começar a fazer 
seu dinheiro render. 

30% CONTRATARAM SERVIÇOS DE CORRETORAS 
DE VALORES OU INVESTIMENTOS QUE ATUAM EM 
PLATAFORMAS DIGITAIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
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Contudo, as Fintechs de investimento ainda não 
venceram a barreira do desconhecimento entre a 
maioria dos entrevistados: a pesquisa indica que 

somente 32% contrataram ao menos um tipo de 
serviços de investimento de Fintechs nos últimos 12 
meses, enquanto a grande maioria não o fez (68,0%). 

Considerando as modalidades investigadas, 30,2% 
contrataram serviços de corretoras de valores ou 
investimentos, enquanto 30,1% optaram pelas 
transações financeiras por meio de plataformas on-
line de criptomoedas, contratos, registros, operações 
financeiras, transferências de valores e compra de 
moeda digital.

 No que se refere às criptomoedas, vale destacar 
que se trata de um mercado novo e sujeito à grande 
volatilidade. Em 2017, a valorização da bitcoin superou 
1000% ao ano, mas o ativo despencou mais de 70 % 
em 2018, gerando incertezas a respeito de uma bolha 
especulativa. No Brasil, o Banco Central deu um passo 
importante para a regulamentação do setor em agosto 
de 2019, ao incluir a compra e venda de criptomoedas 
na Balança Comercial do país. 

Porém, o BC também alerta os investidores sobe os 
perigos de esquemas de fraude e pirâmides financeiras 

envolvendo as moedas digitais. A regulação deste 
mercado ainda está em processo de amadurecimento 
e é necessária muita cautela e atenção. 

Os serviços on-line automatizados de gerenciamento 
de investimentos foram contratados por 18,4% dos 
entrevistados. Os chamados “robôs de investimento” 
podem ser muito úteis para quem não tem grande 
familiaridade com o assunto. Esse serviço de gestão 
automatizada é baseado em inteligência artificial e 
identifica o perfil do investidor a partir de uma série 
de perguntas: qual é o objetivo ao investir? Qual é o 
nível de tolerância da pessoa ao risco? Qual é a liquidez 
necessária? E assim por diante. Com as respostas, a 
plataforma indica o tipo de carteira de investimento que 
mais tem a ver com o usuário, em linguagem simples e 
descomplicada. A aplicação é feita automaticamente, 
depois que o investidor finaliza o cadastro e transfere o 
dinheiro para o fundo controlador. 

CONTRATARAM AO MENOS UM TIPO 
DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTO DE 
FINTECHS NOS ÚLTIMOS 12 MESES:32% 

30% 
serviços de 
corretoras de 
valores ou 
investimento

30% 
transações 
financeiras 
por meio de 
plataformas on-line 
de criptomoedas

18% 
serviços on-line 
automatizados de 
gerenciamento de 
investimentos
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A pesquisa mostra que os principais motivos para 
investir por meio de uma Fintech incluem a facilidade 
(45,4%), a rapidez para realizar transações (44,3%) e 

a praticidade de ter todas as informações na hora em 
que é preciso (38,1%).

FACILIDADE, RAPIDEZ E PRATICIDADE SÃO PRINCIPAIS 
RAZÕES PARA INVESTIR POR MEIO DE FINTECH

Pela facilidade em investir

Pela rapidez com que posso fazer transações

Pela praticidade de ter todas as 
informações na hora que preciso

Posso começar com valores pequenos/ 
não exige valores altos ou mínimos

Os rendimentos oferecidos são interessantes

As taxas de administração são mais baratas

Para não depender de ninguém 
para fazer as transações que desejo

Não cobra taxas de administração

Pelas análises financeiras e recomendação 
dos melhores investimentos

Indicação de amigos e parentes

Indicação de influenciadores digitais no assunto

Estava descontente com os serviços e produtos 
oferecidos pelas instituições financeiras tradicionais

Não sabe 

45%

44%

38%

37%

27%

35%

23%

34%

18%

15%

29%

15%

2%

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA FAZER 
INVESTIMENTOS POR MEIO DE FINTECHS
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A maior parte dos entrevistados não sabem/não se 
lembram ou preferem não dizer o valor que possuem 
investidos em plataformas digitais (57,0%). Entre os 
que informaram, 18,9% alocaram uma quantia de até 
R$ 1.000,00, enquanto 10,7% falam em valores de R$ 
1.000,01 a R$ 5.000,00.

44,0% dos consumidores que possuem investimentos 
em Fintechs também possuem investimentos 
em instituições tradicionais (aumentando para 
62,9% na Classe A/B), ao passo em que 49,3% não 
possuem. Dentre esses últimos, 35,4% já tiveram em 
outro momento e 13,9% garantem que o primeiro 

investimento foi feito em corretoras/gestoras de 
investimentos digitais (aumentando para 20,7% entre 
os mais jovens). 

Entre os que têm investimentos em plataformas 
digitais e instituições tradicionais, a experiência com 
as Fintechs é predominantemente positiva, pois 44,7% 
garantem que preferem essas empresas, considerado 
os serviços e a assessoria prestada. Outros 25,6% 
afirmam não ter preferência (aumentando para 41,1% 
entre as mulheres), enquanto 27,5% dão preferência 
às instituições tradicionais (aumentando para 35,3% 
entre os homens). 

Um em cada quatro entrevistados fez a escolha do tipo 
de investimento de forma independente, considerando 
leituras e estudos sobre o mercado (25,7%), enquanto 
18,2% disseram que a instituição traçou o perfil de 
investidor e sugeriu o melhor investimento e 14,6% 
consultaram conhecidos que fizeram a orientação.

Dentre aqueles que realizaram investimentos por meio 
de Fintechs, 63,5% tiveram a rentabilidade dentro da 
expectativa, enquanto 18,2% foram surpreendidos 
com rentabilidade maior que o esperado e apenas 
11,5% disseram que ficou abaixo da expectativa. 
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Uma das práticas mais emblemáticas do poder de 
aglutinação e mobilização das conexões em rede é 
aquela conhecida como “crowdfunding”, em que 
pessoas ou empresas lançam campanhas on-line em 
busca de apoio financeiro. O objetivo pode ser pessoal 
ou pode ser destinado a beneficiar outras pessoas 
ou grupos. A meta é conquistar o maior número 
possível de apoiadores para tirar a ideia do papel. 
Aqueles que decidem ajudar podem ganhar apenas o 

reconhecimento e o agradecimento de quem lançou 
a campanha ou, em certos casos, um percentual em 
retorno financeiro. 

Para esse último caso, já há diversas plataformas 
de investimento coletivo que auxiliam startups a 
implementar seus planos de negócios. Os investidores 
que apostarem nos negócios podem, futuramente, 
lucrar com a nova empresa. 

TIPOS MAIS COMUNS SÃO O INVESTIMENTO EM 
NEGÓCIO PRÓPRIO, A VIABILIZAÇÃO DE ESTUDOS, 
E TRATAMENTOS MÉDICOS 

* 1. Crowdfunding/vaquinha virtual para financiamento coletivo de causas, ideias 
 2. Crowdfunding de investimentos em startups ou empresas, em que recebe uma participação percentual/ 
 ações, para obter retornos financeiros

CRIOU OU PARTICIPOU DE CROWDFUNDING 
DE ALGUMA FINTECH NOS ÚLTIMOS 12 MESES*?

Criou e/ou 
participou de algum 

crowdfunding para 
financiamento coletivo

Criou e/ou participou 
de algum crowdfunding 
para investimentos em 
empresas ou startups

16% 11%
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A procura ainda é relativamente pequena, pois 
somente 15,8% dos entrevistados participaram de 
vaquinhas virtuais para financiamentos coletivos de 
ideias ou causas nos últimos 12 meses (aumentando 
21,6% na Classe A/B). Os tipos de financiamentos mais 

utilizados foram aqueles destinados ao investimento 
em negócio próprio (33,8%), para viabilizar cursos/
intercâmbio/faculdade (24,9%), tratamentos médicos 
(21,2%) e causas sociais (19,5%). 

Nos últimos 12 meses, os participantes criaram, em 
média, 2,7 vaquinhas virtuais para causas ou ideias, 
sendo que a maior parte criou apenas uma (32,8%). 
Como doadores, a média é similar: os entrevistados 
já ajudaram, financeiramente, 2,8 projetos, sendo que 
a maior parte auxiliou apenas uma vaquinha virtual 
(40,1%). 

Somente 11,0% dos entrevistados tomaram parte 
em crowdfunding para investimentos em empresas 
ou startups visando ao financiamento de novos 
negócios. Foram criados, em média, 3,3 eventos 
do tipo nos últimos 12 meses. Já como doadores 
para crowdfunding de investimento, a média de 
participação é de 3,6 vezes no período. 

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
que já regulamentou esse mercado, o crowdfunding 

de investimento permite que companhias com receita 
anual de até R$ 10 milhões possam fazer ofertas online 
de financiamento coletivo. Como forma de retribuir os 
recursos arrecadados, a empresa beneficiada oferece 
títulos variados aos investidores, por meio de um 
contrato de investimento com taxa de retorno e prazos 
estipulados3. 

A CVM acredita que essa modalidade de investimento 
poderá crescer significativamente nos próximos anos, 
sobretudo por que tem aumentado a quantidade 
de ofertas feitas, os valores disponibilizados e o 
número de plataformas digitais em atividade. Esta é 
uma forma eficiente de fomentar o desenvolvimento 
econômico e driblar as dificuldades de acesso ao 
capital para empresas e negócios em estágio inicial de 
desenvolvimento de seus produtos e serviços. 

3 http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20191004-1.html

Para investimento em negócio próprio

Para viabilizar cursos/faculdade/intercâmbio

Tratamentos médicos

Causas sociais

Causas animais

Causas esportivas

Para produção cultural (livro, filme, música, teatro, etc)

Desenvolvimento de produtos/serviços/ideias

Casamento

Não lembro

18%

13%

1%

25%

34%

21%

15%

19%

14%

10%

FINALIDADE DO CROWDFUNDING QUE PARTICIPOU

* Apenas para quem participou de algum financiamento coletivo de causas/ideias nos últimos 12 meses
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EMPRÉSTIMO 
PESSOAL
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O mercado de crédito permanece ainda muito 
concentrado em poucas empresas privadas e nos 
grandes bancos públicos, o que desfavorece a 
competição, encarece o acesso dos brasileiros a esse 
instrumento e acaba sendo um dos entraves para o 
crescimento da atividade econômica no país. Além 
disso, as altas taxas de inadimplência também fazem 
com que seja mais difícil conseguir um empréstimo, 
pois os credores impõem mais burocracia e condições 
mais rígidas de garantia, prazo e pagamentos, a fim 
de lidar com o prejuízo potencial daqueles que não 
conseguem quitar seus compromissos. 

Para o presidente da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, as 
Fintechs deste segmento entenderam que existe aí uma 
lacuna considerável a ser explorada: “Estamos falando 
das pessoas com opções restritas e caras, ou mesmo 
sem nenhum acesso ao sistema tradicional de crédito. 

As plataformas on-line miram um mercado potencial 
de 45 milhões de pessoas não atendidas pelos bancos 
no Brasil, e que movimentam mais de R$ 800 bilhões 
de reais por ano, segundo um estudo recente da PWC 
e da Associação Brasileira de Crédito Digital4 (ABCD). 

Contudo, a participação de mercado dessas novas 
empresas ainda é relativamente pequena: somente 
um em cada cinco entrevistados fez ao menos um 
empréstimo pessoal em empresas exclusivamente 
digitais nos últimos 12 meses (19,3%), ao passo em 
que 80,7% não fizeram. 

Dentre os que recorreram a uma Fintech para obter 
empréstimo, 83,3% realizaram algum tipo de pesquisa 
de preços em empresas digitais e/ou tradicionais. 
Para a tomada de decisão foram consideradas, 
principalmente, as taxas cobradas (43,8%), o valor da 
parcela (34,3%) e o valor disponível para o empréstimo 
(34,0%).

19% FIZERAM AO MENOS UM EMPRÉSTIMO PESSOAL 
EM EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE DIGITAIS NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES

4 https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividades/financeiro/2019/pesquisa-credito-digital-19-mobile.pdf
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60,8% dos entrevistados não se lembram ou não 
quiseram informar o valor do empréstimo feito. 
Dentre os que informaram a quantia, 21,3% pegaram 
emprestado até R$ 3.000,00. Na maior parte das vezes, 
a motivação foi o pagamento de dívidas como outros 
empréstimos, cartão de crédito, prestações (35,5%), 
seguido pelo pagamento de contas fixas da casa, como 
aluguel, condomínio, luz, entre outros (22,8%) e a 
intenção de abrir o próprio negócio (19,4%). 

Indicando que esse tipo de instrumento de crédito 
costuma ser menos burocrático quando obtido por meio 
de Fintechs, somente três em cada dez entrevistados 
tiveram que fornecer alguma garantia para a empresa 
do empréstimo contratado (32,5%). Para outros 53,8% 
isso não foi necessário (aumentando para 68,5% na 
Classe A/B). 

A estratégia das Fintechs, por um lado, é justamente 
diminuir a burocracia e os trâmites legais para fornecer 

o crédito. Por outro, a ideia é analisar uma série de 
variáveis comportamentais e financeiras com a ajuda 
de ferramentas de inteligência artificial e “machine 
learning”. A expressão vem do inglês e significa 
“aprendizado da máquina”. No caso das Fintechs, trata-
se da capacidade de reunir e contextualizar imensas 
quantidades de dados, a fim de chegar a decisões com 
maior probabilidade de acerto na hora de conceder um 
empréstimo.

Dentre as variáveis investigadas costumam estar a 
renda mensal e os hábitos de compra no dia a dia, por 
exemplo – para que, então, possa ser feita a proposta 
ideal para cada tomador, tanto em termos dos valores 
oferecidos quanto das parcelas, da política de juros e 
prazo de amortização. Ao navegar pelas plataformas 
digitais, é possível ainda realizar simulações e ver, na 
prática, quanto o crédito vai pesar no bolso e qual será 
o impacto nas finanças no longo prazo.

FEZ PESQUISA ANTES 
DA CONTRATAÇÃO 

DA FINTECH?

* Apenas para os que fizeram empréstimo pessoal em alguma Fintech nos últimos 12 meses

SIM, FIZ PESQUISA 83%

Taxas cobradas 44%

Valor da parcela do empréstimo 34%

Valor disponível para o empréstimo 34%

Tempo para liberalização do empréstimo 32%

Tempo para pagar o empréstimo 28%

Se faz empréstimo para negativado 20%

Comprovantes necessários para a solicitação 17%

Não precisar de garantias como avalista, carro, 
apartamento, etc. 15%

NÃO FIZ PESQUISA ANTES 
DA CONTRAÇÃO 9%

NÃO SEI 8%
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O segmento das chamadas Insurtechs é dedicado ao 
mercado de seguros e previdência. O termo vem do 
inglês e refere-se à junção entre as palavras “insurance” 
e “technology” – seguro e tecnologia, respectivamente. 
O modelo de negócio dessas startups foi beneficiado 
por uma decisão da Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) em 2017, que permitiu a assinatura 
de contratos remotamente, via internet5. 

As Fintechs de seguros estão mirando um mercado 
gigantesco, em termos de potencial econômico: 
somente entre janeiro e maio deste ano o segmento 
de seguros pessoais movimentou R$ 17,47 bilhões 
no Brasil, com crescimento de 15,4% em relação ao 
mesmo período do ano passado, de acordo com dados 
da Fenaprevi – Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida6. 

Um dos aspectos mais atrativos no modelo de negócio 
dessas empresas é a flexibilidade, já que é possível 
adquirir seguros altamente customizados a preços 
mais acessíveis: com cobertura contratada somente 
para certos dias de semana ou mesmo em horários 
específicos, por exemplo. A assinatura do contrato pode 
ser feita virtualmente e as Insurtechs vêm expandido 
cada vez mais suas áreas de atuação, oferecendo 
apólices contra acidentes pessoais ou de trabalho, 

seguros de viagem, automotivo, residencial até mesmo 
nichos inovadores, como os seguros contra mensagens 
de ódio e ofensas contra a honra nas redes sociais. 

No entanto, a maioria dos brasileiros, até o momento, 
não aderiu aos serviços da Insurtechs: somente 19,2% 
dos entrevistados fizeram ao menos um tipo de seguro 
em Fintechs nos últimos 12 meses (aumentando para 
22,5% entre os homens e 28,4% na Classe A/B). Dentre 
esses, as modalidades mais comuns são o seguro de 
vida (41,3%), o automotivo (40,6%), o residencial 
(26,1%) e o seguro de viagem (14,9%). 

A economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
acredita que a emergência das Insurtechs favorece 
a concorrência no setor: “Ao tornarem mais fácil, 
personalizada e rápida a contratação de uma apólice, as 
Fintechs de seguros obrigam o restante do mercado a 
se mexer e se adaptar aos novos tempos. Os benefícios 
incluem preços mais competitivos e maior oferta 
e diversidade de produtos para todos. Ao mesmo 
tempo, o uso da tecnologia para cruzar dados pessoais, 
comportamentais e financeiros faz com que a indicação 
da apólice seja mais precisa e eficiente, contribuindo 
para deixar o cliente mais satisfeito com o serviço 
adquirido”. 

19% FIZERAM AO MENOS UM TIPO DE SEGURO EM 
FINTECHS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

5 http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=41820
6 http://fenaprevi.org.br/noticias/mercado-de-seguros-de-pessoas-cresce-15-36-de-janeiro-a-maio-e-movimenta-r-17-47-bilhoes.html
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO
MÉTODO DE COLETA/

QUESTIONÁRIO
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Pessoas residentes 
em todas as capitais 

brasileiras, com idade 
igual ou superior a 18 
anos, ambos os sexos 

e todas as classes 
sociais (excluindo 

analfabetos).

Pesquisa realizada via 
web com cota de sexo, 

idade, escolaridade, 
classe e capital do país.

Foram ouvidos, nas 
capitais, 924 casos 

em um primeiro 
levantamento para 

identificar o percentual de 
consumidores de Fintechs 
nos últimos 12 meses. Em 

seguida, continuaram a 
responder o questionário 
somente os que utilizaram 
ou estão utilizando cada 

um dos serviços de 
Fintechs investigados no 

mesmo período.

18 de outubro 
a 7 de novembro 

de 2019.
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