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RESUMO  

 

 

A proposta do nosso trabalho foi compreender as relações entre mudança 

geracional, tecnologia e as instituições financeiras no Brasil. Após uma revisão da 

literatura e análise de relatórios de mercado, realizamos dois surveys com jovens da 

geração millennial, desse modo, procurando mapear as percepções dessa geração 

em análise sobre alguns atributos das instituições financeiras brasileiras, bem como 

analisamos como o sistema financeiro está lidando com as transformações das 

relações de consumo altamente mediadas pela tecnologia entre o segmento mais 

jovem da sociedade. A relevância do tema deve-se ao fato de que, em poucos anos, 

os jovens nascidos nas últimas décadas do século XX serão o maior segmento de 

poupadores, investidores e tomadores de empréstimos do sistema financeiro 

nacional. A geração millennial nasceu com a tecnologia e, por isso, veem-se ligados 

e dependentes ao uso de meios tecnológicos de comunicação. As instituições 

financeiras, por sua vez, também, estão passando por um processo evolutivo 

tecnológico quanto ao novo modelo de negócio que as fintechs estão transformando 

na experiência do cliente. Nesse contexto, a geração millennial demandará serviços 

financeiros mais baratos e customizados, mas nem todas as instituições financeiras 

tradicionais estão preparadas. O principal meio de interação dessa geração com as 

instituições financeiras é o meio digital, porém as agências ainda exercem um papel 

fundamental, porém com foco em serviço e resolução de problemas. A expectativa 

dessa geração é de que as instituições financeiras sejam mais confiáveis, 

transparentes e ágeis na oferta de produtos e serviços. A relação de confiança, que 

foi o principal pilar de fidelização das gerações anteriores, é ainda um dos fatores 

fundamentais de escolha e fidelização das instituições financeiras por parte dessa 

geração, que, conquanto tenha um comportamento diferente de consumo das 

gerações anteriores, ainda, presa pela segurança como fator necessário para suas 

decisões.  

 

Palavras-Chave: Confiança. Experiência do Cliente. Investimento. Serviços 

financeiros. Expectativa e percepção de serviços financeiros. Percepção. 

Comportamento de consumo.  



ABSTRACT 

 

 

The purpose of our work was to understand the relations between generational 

change, technology and financial institutions in Brazil. After a review of the literature 

and analysis of market reports, we conducted two surveys with sample the millennial 

generation, where we tried to map the perceptions of this generation in analysis on 

some attributes of brazilian financial institutions, as well as analyze how the financial 

system is dealing with the transformations technologies generated by the emergence 

of consumer relations highly mediated by technology within the younger segment of 

society. Its relevance is due to the fact that, in a few years, the young people born in 

the last decades of the twentieth century will be the largest segment of savers, 

investors and borrowers of the national financial system. The millennial generation 

are young people who were born with technology, therefore, they are likely to use 

digital communication. Financial institutions are also facing an evolutionary 

technological process regarding the new business model in which fintechs are 

changing customer experience. Within this context, millennials will ask for less 

expensive and more customized services, a demand for which not all financial 

institutions are prepared. Digital channels are the main ones mediating interactions 

between this generation and their financial institutions. Financial agencies still play a 

fundamental role, but focusing on service and problem-solving. This generation 

expects financial institutions to be more reliable, transparent and agile in their product 

and service offering. Trust relations, that where the main pillar of choice and 

fidelization in the choice for finantial institutions, remain crucial for this generation 

that, despite having a different consumption behavior if compared to their 

predecessors, still observes safety as a key factor in their decisions. 

 

Keywords: Trust. Customer experience. Investment. Financial services. Expectation 

and perception of financial services. Perception. Consumer behavior. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

As instituições financeiras são um produto de como a confiança é 

construída, regulada e, ocasionalmente, destruída em uma sociedade. Como tal, 

estão sujeitas as mesmas mudanças tecnológicas e geracionais que afetam os mais 

variados ramos de negócios. 

Essas transformações, examinadas em detalhe mais adiante, estão 

gerando uma grande pressão para que essas instituições reformulem seus 

processos de negócio, dessa maneira, respondendo às pressões competitivas, 

regulatórias e mercadológicas resultantes da maior velocidade com que ocorrem a 

circulação de informações e capital (possibilitadas pela tecnologia) e da mudança de 

expectativas sobre seu papel na vida do consumidor (fortemente relacionadas com a 

maneira como diferentes gerações se relacionam com seu dinheiro). 

Diante de uma geração que se acostumou desde pequena, a presenciar 

ou realizar os mais variados tipos de transações em formatos digitais e que iniciou 

sua vida econômica em um período de profundas transformações nas relações de 

trabalho, as instituições financeiras estão tendo de assumir o risco de inovações 

mais radicais, seja de forma direta ou indireta (mediante parcerias e participações 

em outras empresas).  

Contudo, embora muito tenha sido escrito sobre o impacto da tecnologia 

nas operações financeiras (um exame rápido em publicações como American 

Banker e Euromoney, ou dos temas tratados nos Congressos mais prestigiados da 

indústria bancária é suficiente para comprovar este aspecto), o impacto da 

tecnologia na maneira como os consumidores, sobretudo, os mais jovens, 

relacionam-se com as instituições ainda é pouco estudado no Brasil. Um ponto 

particularmente importante é o de que, para além das diferenças conjunturais entre 

as mesmas gerações em diferentes países, é preciso levar em conta também que a 

tecnologia não existe “no vácuo”, isto é, a escala e a velocidade de difusão de uma 

tecnologia vão depender da maneira como ela é inserida no contexto histórico e 

social. Ou seja, existe uma possibilidade que diferentes fatores, como crises 

financeiras, afetem a percepção sobre a vantagem (ou não) de se adotar 

determinadas tecnologias.  
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É importante destacar, inicialmente, que o objetivo deste estudo não foi o 

de fazer uma discussão conceitual sobre as diferenças geracionais no 

relacionamento com o sistema financeiro, notadamente entre os denominados 

millennials e faixas etárias anteriores. E, nesse aspecto, Howe e Strauss (1991) 

propõem que a noção de geração pode ser definida como grupos de pares nascidos 

em um mesmo período e que farão a passagem da juventude para a vida adulta 

juntos, sendo que definições para millennials são abundantes. Em 1991, os autores 

americanos Neil Howe e William Strauss criaram esse conceito para categorizar os 

indivíduos que nasceram entre 1980 e 2000. Para o contexto analisado, os 

millennials são precedidos pela “Geração X” (com idade entre 36 e 51 anos) e têm 

pais na geração precedente, os baby boomers, que eram nascidos no rescaldo da 

Segunda Guerra Mundial e estão com idade entre 52 e 70 anos hoje. 

No estudo em tela, evitamos a polêmica que se inicia com os trabalhos de 

Mannheim (1952) sobre se uma geração pode ser definida em termos de cohorts 

cronológicos (datas), acontecimentos históricos (guerras, revoluções, etc.) ou pelo 

fato de viverem os mesmos problemas históricos concretos (KERTZER, 1982). Esse 

tema voltou a ganhar relevância nas ciências sociais nas últimas décadas, 

notadamente com os trabalhos de Beck (1997) e Smola (2002). Nosso objetivo aqui, 

porém, não é discutir qual a melhor abordagem conceitual para delimitar uma 

geração, mas sim como algumas características comuns entre um grupo com faixa 

etária similar impactam um problema de negócio (a relação dos jovens com as 

instituições financeiras).  

O objetivo deste trabalho foi tentar mapear as percepções de uma parcela 

dessa geração em análise sobre alguns atributos das instituições financeiras 

brasileiras, bem como analisar como o sistema financeiro está lidando com as 

transformações tecnológicas geradas pelo aparecimento de relações de consumo 

altamente mediadas pela tecnologia dentro do segmento mais jovem da sociedade. 

Sua relevância deve-se ao fato de que, em poucos anos, os jovens nascidos nas 

últimas décadas do século XX serão o maior segmento de poupadores, investidores 

e tomadores de empréstimos do sistema financeiro nacional. Nesta dissertação, são 

focalizadas as maneiras pelas quais a geração millennial distingue-se das gerações 

anteriores e quais as suas expectativas e percepções com relação ao atendimento, 

aos serviços e às ofertas das instituições financeiras no Brasil. 
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Estruturamos nossa investigação em quatro eixos: o primeiro buscou 

compreender o comportamento e as expectativas das gerações mais jovens com 

relação ao atendimento, aos serviços e às ofertas das instituições financeiras, 

especialmente, no que tange às ferramentas on-line por parte do consumidor da 

geração millennial, em que se buscaram as principais características dessa geração 

e como essas características influenciam o comportamento massivo. O segundo eixo 

buscou situar o momento atual do sistema financeiro brasileiro, a sua importância e 

sua evolução no contexto nacional. O terceiro eixo descreve a utilização da 

tecnologia por parte dessas instituições e como elas estão tentando se adaptar às 

mudanças. O quarto eixo examina o papel da confiança como elemento fundamental 

do sistema financeiro e se e como a tecnologia está alterando os mecanismos de 

criação de confiança neste contexto, da perspectiva da geração millennial. 

Além da consulta bibliográfica e de relatórios de mercado, este trabalho 

valeu-se de duas sondagens feitas com jovens da geração millennial. A primeira, de 

caráter mais qualitativo, foi realizada com estudantes de escolas de elite de São 

Paulo e Campinas e serviu para testarmos algumas hipóteses de investigação. A 

segunda teve um caráter mais quantitativo, realizado com uma amostra de 200 

jovens classes A/B, integrantes do painel on-line da MindMiners, empresa 

especializada na realização de pesquisas on-line. 

A justificativa para este estudo centrou-se em alguns fatores, entre eles: 

a) necessidade de reconhecer e traçar uma tendência de mudança do mercado; b) 

os millennials são consumidores que possuem um longo percurso de vida e 

mudança de hábitos no decorrer da vida, sendo uma das camadas de grande 

potencial para as instituições financeiras; c) entre outras organizações, as 

financeiras apresentam importância primordial para as sociedades modernas; d) 

necessidade de se reconhecer a influência e aceitação das tecnologias pelas 

gerações, então, traçando uma expectativa com relação ao futuro. 

Já a base teórica traz, em seu escopo, o embasamento encontrado na 

literatura, em especial, em outros estudos que se propuseram a investigar as 

abordagens aqui propostas, sejam a partir de suas concepções históricas e 

conceituais, ou pela prática de pesquisa. A sustentação teórica é apontada, por Gil 

(2008), como sendo fundamental para estudos que se proponham a trabalhar com 

validação e efetividade científicas. 
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Na sequência, é apresentada proposta metodológica do estudo (capítulo 

3), de acordo com os padrões de pesquisa científica elaborada por estudiosos que 

apontam as opções de investigação de um fenômeno. Também foi inspirada nos 

estudos investigados que serviram como sustentação para elaboração do 

questionário. Por fim (capítulo 4), são apresentados os resultados da pesquisa. 

A conclusão deste estudo reforça a necessidade de as instituições 

financeiras adequarem-se a um novo padrão de serviço e soluções para seus 

clientes, em especial, no que tange à geração millennail. A evolução tecnológica 

sempre esteve presente no desenvolvimento de novos produtos no mercado 

financeiro, mas agora a inovação é voltada para a experiência do cliente, uma vez 

que as fintechs estão transformando essa relação. Esse é o pivô de discussão sobre 

inovação no setor financeiro. No Brasil, o ambiente competitivo dos bancos ainda é 

intenso mesmo após décadas de consolidação. O desafio, como em múltiplos 

negócios, é manter a relevância e a rentabilidade em um período de mudanças 

sensíveis. A ascensão dos millennials demanda um novo padrão de serviços e uma 

nova postura das empresas desse setor em geral. A exigência de maior 

transparência, mais informação e mais diálogo faz parte de um novo cenário que 

requer aprendizado das instituições financeiras. Os resultados obtidos podem servir 

de apoio aos bancos na avaliação de suas estratégias de atendimento, serviço e 

oferta de soluções. É importante ainda salientar que esta dissertação proporcionou 

um excelente caminho para aprendizado pessoal e compreensão da delimitação dos 

caminhos a serem percorridos em estudos futuros. 
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2 BASE TEÓRICA  

 

 

Como já aludido anteriormente, a sustentação deste estudo está 

fundamentada em quatro eixos:  

 

1) A geração millennial. 

2) As instituições financeiras: sua representatividade e sua evolução 

no Brasil. 

3) Utilização das novas tecnologias pelas instituições financeiras. 

4) Confiança, credibilidade e as instituições financeiras. 

 

Dessa maneira, para apresentação da base teórica deste estudo, foi 

realizada uma breve análise de cada eixo. E as principais fontes de dados 

secundários foram as bases de dados disponíveis na Biblioteca da FGV 

(notadamente Ebsco, Banskcope, Euromonitor, Eikon, IBRE e Bloomberg), estudos 

e publicações realizados pelo Bradesco Asset Management, no qual o autor 

trabalha, e material de diversos congressos sobre o sistema financeiro, como o CIAB 

(Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras), 

Congresso Brasileiro do Mercado de Capitais e Congresso Internacional de 

Mercados Financeiros e de Capitais, nos quais o autor esteve presente. 

Os direcionamentos das enquetes foram realizados de acordo com os 

eixos investigados, desse modo, produzindo resultados diferenciados. Os materiais 

foram escolhidos por conveniência de acordo com a percepção de contribuição para 

o tema.  

 

 

2.1 A GERAÇÃO MILLENNIAL 

 

 

Conforme mencionado na introdução, o objetivo deste estudo não é 

analisar os méritos e as falhas das diversas tipologias sobre como delimitar uma 

geração. De acordo com Levy (2005), o interesse para esse assunto foi 
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especialmente reforçado a partir da segunda metade do século XX, quando o 

processo rápido de interação das sociedades proporcionou a identificação de 

comportamentos sociais ligados ao pertencimento geracional. Rogler (2002) afirma 

que o conceito popular de gerações corresponde a um grupo de pessoas que tem 

aproximadamente a mesma idade, enquanto que, para Gronbach (2008), Lancaster 

e Stillman (2002), cada geração corresponde a um período predeterminado de 20 a 

20 e poucos anos, tempo médio decorrido desde o nascimento até a idade de 

reprodução. Já Howes e Strauss (2000) concordam com a noção de ciclos de 20 

anos, mas acrescentam que eventos históricos distintos podem ocasionalmente 

alterar o início e o fim desses ciclos. No estudo desses autores, a geração millennial 

estende-se do ano de 1980 até 2000 e trata-se especialmente das gerações 

nascidas na era tecnológica, ou seja, que, em sua infância e juventude, a tecnologia 

já estava introduzida de forma a parecer que sempre esteve ali. A comunicação, 

para ela, não é mais barreira, é dinâmica, e a maioria das sociedades está 

globalizada e não apresenta mais escassez como em tempos de guerras, desse 

modo, impulsionando essa geração a compartilhar ideias sustentáveis.  

Para efeitos do nosso trabalho, vamos utilizar a noção de McCrindle 

(2003), que destaca a importância não somente de uma proximidade de nascimento, 

mas também de experiências e traços comportamentais comuns para definir uma 

geração. 

Sob tal enfoque, uma experiência e um traço comportamental que 

distinguem as pessoas nascidas no final do século XX é, sem dúvida nenhuma, a 

tecnologia digital, notadamente, a popularização da internet. Para Martins (2005), a 

introdução da tecnologia na sociedade impulsionou a compreensão e sistematização 

da cibercultura, o que produziu rapidamente mudanças dentro do que já se conhecia 

com relação ao comportamento social, criando uma “juventude conectada”, que, em 

sua maioria, possui: 

 

[...] suas preferências de aprendizagem que tendem para o trabalho em 
equipe, atividades experienciais e uso intenso das TDs [tecnologias digitais] 
que marcam seus hábitos. Ainda, apontam como seus pontos fortes: a 
realização de várias atividades simultaneamente, a orientação para 
objetivos, atitudes positivas e um estilo colaborativo.  

 

De acordo com Pew Research Center (2010), compreender os aspectos 

que envolvem as peculiaridades da geração millennial é fundamental por dois 
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motivos: o primeiro é que essa população compõe a parte de consumidores ativos 

economicamente e fará parte desse público pelos próximos 40-70 anos. O segundo 

é porque os mais novos, nascidos após a década de 1990, revelam uma vivência da 

tecnologia na sua realidade e ambicionam cada vez mais a participação desta na 

comodidade e facilidade nas relações sociais, ou nos aspectos de consumo, sendo, 

então, responsáveis por travar nova corrente de tendência nas próximas gerações. 

Dessa forma, há congruência que esta geração foi capaz de absorver a evolução 

tecnológica, sendo a que mais impactará, até os dias atuais, as próximas gerações 

e, consequentemente, as organizações (CUTLER, 2015). 

Esses indivíduos cresceram em um período de rápida mudança, incluindo 

grandes saltos tecnológicos, globalização (experiências compartilhadas e normas 

entre culturas e países), mudanças climáticas e turbulência (terrorismo islâmico e a 

crise financeira global). A natureza de como eles consomem e compartilham 

informações, também, é marcadamente diferente das gerações passadas. Graças à 

internet e aos telefones celulares, as informações podem ser visualizadas 

rapidamente, em todos os momentos e na maioria dos locais. Isso rendeu à geração 

millennial o título de “os primeiros nativos digitais”, com forte relação quanto à 

maneira que eles consideram o dinheiro e como eles investem. Os millennials, 

também, engajam-se com o dinheiro de uma maneira bem diferente daquela dos 

baby boomers, ou mesmo em relação à geração X. Retornos financeiros ainda são 

importantes, no entanto, de acordo com uma pesquisa da Blackrock (2017), 45% dos 

millennials são mais interessados em investir hoje do que eram 5 anos atrás. Porém 

a natureza do investimento mudou de modo que a demanda pela transparência e 

para a prestação de contas tem maior importância.  

Tal como acontece com os produtos de consumo, muitos veículos de 

investimentos são cada vez mais procurados quando refletem seus impactos sociais 

e preocupações ambientais. Enquanto isso, a adoção em larga escala da tecnologia 

democratizou a informação, que não é mais restrita também no setor financeiro. 

Essa geração, igualmente, está cada vez mais desconfiada das tradicionais 

instituições financeiras, muitos preferindo tomar e compartilhar conselhos com 

colegas on-line.  

De acordo com a UBS (2017), essa geração também vai se beneficiar de 

uma das maiores transferências de riquezas já vistas, aquela acumulada pelos baby 

boomers nascidos no rescaldo da Segunda Guerra Mundial.  
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Gráfico 1 – Riqueza total da geração millennial (trilhões de dólares em 2015 
Fonte: BCG (2016, apud UBS, 2017) 

 

O gráfico 1 evidencia que, no ano de 2015, a riqueza proveniente da 

geração millennial já era considerável. A UBS observa que os millennials têm traços 

particulares que favorecem, particularmente, conveniência, comunicação multicanal 

e transparência de empresas (e gestores de patrimônio). Após serem observados 

comportamentos e características, foi possível notar que a geração do milênio 

demanda maior conveniência e acesso a uma gama mais ampla de canais de 

comunicação, exibindo um alto grau de transparência no fornecimento de dados 

pessoais às organizações. 

Além disso, evidências sugerem que, conquanto a confiança “milenar” na 

comunicação digital seja superior a outras gerações, outras faixas etárias, também, 

atribuem uma grande importância para a conectividade constante. Uma edição de 

2016, sobre um estudo com 4 mil pessoas de São Francisco, São Paulo, Londres e 

Hong Kong, relata que 74% dos millennials disseram que não poderiam sobreviver 

um dia inteiro sem o seu smartphone – isso comparado a uma menor (mas ainda 

significativa) proporção de baby boomers – 50% – que referiram não poder 

sobreviver um único dia sem o seu dispositivo. 

Outro fator importante destacado pela UBS (2017) é o fato de que 

boomers e millennials redefiniram a visão tradicional sobre o papel dos pais. Embora 

os boomers vissem seus pais como figuras de autoridade, muitos adotaram uma 

abordagem diferente para criar seus próprios filhos. Como resultado, os millennials 

veem seus pais como amigos, colegas e mentores. Quase 60% dos boomers viram 

seus pais como figura de autoridade se comparados a apenas 36% dos millennials 

hoje. A seguir, o gráfico ilustra como se representa essa mudança de geração para 

geração:  
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Gráfico 2 – Percepção do papel dos pais na relação com seus filhos 
Fonte: UBS Investor Watch (2016, p.4) 

 

Quanto ao Brasil, quais são as especificidades dessa geração? De acordo 

com o Instituto de Pesquisa Ibope (2010), a geração Y ou também geração do 

milênio, é formada por jovens de 20 a 29 anos, sendo distribuídos percentualmente 

da seguinte forma: 

 

 
Gráfico 3 - Gerações do Brasil 
Fonte: IBOPE (2010) 
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De acordo com a Deloitte Global (2018), os nascidos após 1982 compõem 

a geração millennial em nosso país. Trata-se, em essência, de um grupo que, 

embora compartilhe as mesmas características, busca ser sempre diferente. Dentre 

as principais características da geração millennial, destacam-se a valorização do que 

é personalizado, a conectividade constante, a busca incessante por um propósito e a 

priorização de tudo o que ressalta uma vertente participativa. Essa geração, 

também, é amplamente motivada por propósitos que norteiam sua vida e suas 

atividades, por isso, está sempre pronta para opinar em qualquer assunto. Com isso, 

pregam por processos pelos quais suas vozes sejam efetivamente ouvidas, ou seja, 

procuram mais espaço na vida contemporânea. 

Ainda mencionada no trabalho de Howe e Strauss (2000), a questão da 

localização deve ser considerada no caso do Brasil, uma vez que os estudos 

conduzidos costumam utilizar as classificações norte-americanas para descrever o 

perfil das gerações no resto do mundo. O problema, nesses casos, é que se supõe 

que os mesmos traços apresentados nos Estados Unidos sejam válidos para os 

perfis das gerações brasileiras. Diante disso, Motta, Rossi e Schewe (2002, p.20): 

 

[...] atentam para essa questão, uma vez que mesmo eventos de dimensão 
global tendem a ser absorvidos de maneiras diferentes em localidades 
diferentes. No caso do Brasil, esse problema é agravado pelas diferenças 
locais e sociais, uma vez que se trata de um país com dimensões 
continentais e realidades sociais discrepantes. 

 

Ademais, o estudo foi ampliado por Rossi no ano seguinte (2003) e 

comprovado, pelo menos no que diz respeito às gerações anteriores à geração Y, 

que existem diferenças entre os perfis americanos e brasileiros. 

Já o IBGE (2010) estabelece que a geração Y seria composta pelos 

nascidos de 1980 até 1989; e a geração Z, após o ano de 1990. As afirmações das 

informações do IBGE, em conjunto com as do Ibope (2010), trazem a compreensão 

de que a geração millennials englobaria as gerações Y e Z. 

Já segundo Menetti (2013, p.122), a “geração Y é constituída pelos 

nascidos no período de 1977 a 2000, entretanto, produtivos na área organizacional, 

são aqueles pertencentes à faixa etária entre 18 e 33 anos”. Já para Robins (2005, 

p.39), a geração Y é formada pelos nascidos entre 1978 a 2000 e que ingressaram 

no mercado de trabalho a partir dos anos de 2000.  
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Entre tantas divergências no tocante à data estipulada para compreender 

as gerações Y, Z e millennials, este estudo adotou as concepções de Howe e 

Strauss (2000) para compreender a geração millennials, ou seja, jovens que 

nasceram entre os anos de 1980 e 2000 e tiveram a tecnologia como realidade.  

 

Em geral são aqueles que têm acesso à tecnologia interativa, que já 
produzem e divulgam textos no ambiente virtual, se relacionam, 
movimentam e norteiam seu cotidiano desde cedo com o auxílio da internet 
e dispositivos virtuais. Às vezes até independente de serem alfabetizados 
ou não, de maneira intuitiva. (LEITE, VALLS, 2014, p.8) 

 

A geração millennial possui algumas características fundamentais para 

idealização deste estudo. De acordo com o Instituto Innovare (2017): 

 

Os millennials tendem a priorizar experiências em vez de compras 
materiais: 72,9% dizem que seu maior sonho é viajar e conhecer outras 
culturas ao redor do mundo; 43% esperam ganhar o suficiente para ter uma 
vida confortável; menos de 10% declaram querer enriquecer; e os outros 
43% esperam poder bancar pequenos luxos em seus futuros 
(FAMECOS/PUC-RS). 

 

[...] Os millennials são exigentes e estão sempre atentos: para eles, uma 
compra não representa apenas uma compra; significa principalmente 
valores éticos que eles querem passar para o seu círculo social, dentro e 
fora das redes sociais. De acordo com dados da Edelman, sete entre cada 
10 pessoas se dizem leais às marcas que admiram, porém, sua grande 
maioria (97%) também afirma não gostar de atitudes de produtos e serviços 
que sejam considerados por eles como antiéticas (Dados: FIA/USP e 
FAMECOS/PUC-RS). Ou seja: para serem consideradas relevantes para a 
geração Y, celebridades e marcas têm que trazer consigo um discurso com 
posicionamentos claros sobre assuntos como sustentabilidade, racismo e 
homofobia. 

 

Essas características são mais bem exploradas quando analisaremos os 

resultados da enquete de campo. Por hora, é importante ressaltar que elas 

impactaram diretamente a escolha da população, das questões e da metodologia da 

enquete (consulta on-line) aqui adotadas. 

 

 

2.2 AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: SUA REPRESENTATIVIDADE E 

EVOLUÇÃO NO BRASIL  
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As instituições financeiras são apontadas como uma das instituições mais 

importantes na sociedade moderna, em especial, nas sociedades em 

desenvolvimento, atuando diretamente no sistema econômico e fazendo parte ativa 

nos números de uma sociedade (CARVALHO et al., 2007).  

Conforme Carvalho et al. (2007), as instituições financeiras atuam 

normalmente em três grandes atividades de impacto ao sistema econômico, são 

elas: 

 

• Agregar recursos gerados pelas unidades superavitárias em direção 
das deficitárias, otimizando assim o uso mais eficiente dos recursos 
na economia e maximizando sua capacidade de crescimento. 

• Operar e organizar os sistemas de pagamentos da economia. 
• Criar os ativos no volume e perfil necessários para satisfazer as 

demandas dos poupadores por meios de acumulação de riqueza. 
 

Nessa óptica, concorda-se com Santos (2014) quando este alega que as 

instituições financeiras são mecanismos fundamentais para a propulsão do 

desenvolvimento econômico e que, compreender seu universo de forma a favorecer 

suas respectivas saúde e higidez, são aspectos de suma importância, visto que elas 

são responsáveis por interligar toda a economia via transações e encontro de 

agentes.  

De acordo com Barbosa (1994), alguns períodos podem ser destacados 

no processo de formação do setor bancário no Brasil, dentre eles: a evolução do 

sistema bancário de 1964 até 1986 e o primeiro período pós-ditadura militar, após 

1988, com a criação da Constituição Federal vigente. Para Camargo (2009), o setor 

bancário no Brasil apresentou muitas mudanças em sua estrutura, seus padrões e 

na concorrência após a década de 1990. Essas modificações decorreram 

especialmente em razão da redemocratização do Brasil e abertura de mercados 

(ALEXANDRE, 2005). 

Para Jacques e Gonçalves (2016, p. 489-509): “A existência de um 

sistema bancário minimamente desenvolvido pode permitir a acumulação num nível 

superior àquele que seria viável pela simples acumulação de poupanças prévias, o 

que tende a dinamizar a atividade econômica real tanto no curto quanto no longo 

prazo”. 

As instituições bancárias no Brasil podem atuar como: a) Bancos 

Comerciais; b) Bancos de Investimento e c) Bancos Múltiplos. Essas atuações 
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acabam por atender a várias camadas da sociedade, bem como a interesses 

diferenciados.  

Santos (2014, p.18) explica que os bancos comerciais: 

 

[...] são historicamente as instituições financeiras mais importantes dentro 
dos sistemas financeiros no mundo, dado que são normalmente 
responsáveis pelos maiores volumes de intermediação financeira. Os 
bancos comerciais basicamente captam recursos através da criação de 
depósitos à vista, entregando-os a tomadores sob a forma de empréstimos 
de curto prazo tanto para empresas comerciais e industriais quanto para 
famílias. A capacidade de criação de depósitos à vista torna os bancos 
comerciais uma instituição especial dentro do sistema financeiro. Os bancos 
comerciais possuem dentro da economia, os papéis de ser o principal 
intermediário financeiro, e prover meios de pagamento alternativos ao papel 
moeda emitido pelo Estado, tal como os depósitos à vista. 

 

Esses são os bancos mais atuantes e com maior representatividade, pois 

a custódia de valores mantida por eles representa grande parte das economias dos 

cidadãos. No entanto outros formatos de bancos, também, são de extrema 

importância. Os bancos de investimento de acordo com Santos (2014, p.18): 

 

[...] são caracterizados por instituições privadas não monetárias, autorizadas 
a fazer captação de recursos via depósitos a prazo, repassando-os a 
financiamento de subscrições de títulos a serem colocados no mercado em 
datas pré-estabelecidas. A função dos bancos de investimento é a de 
promover a capitalização de empresas através de financiamento de capital 
fixo e de giro à empresas a médio e longo prazo além de estruturar 
operações de emissão de capital e fusões no mercado, administrar fundos 
de investimento e fazer a securitização de recebíveis. 

 

Por fim, os bancos mistos ou múltiplos:  

 

O banco múltiplo é uma instituição financeira de personalidade jurídica 
própria, autorizada pelo Banco Central a atuar simultaneamente com 
carteiras de banco comercial, de investimento, de crédito imobiliário e de 
arrendamento mercantil. Um banco múltiplo deve necessariamente operar 
com no mínimo dois tipos de carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente 
comercial ou de investimento, e ser uma sociedade anônima. (SANTOS, 
2014, p.18-19) 

 

Neste estudo, tal abordagem foi ampla, ou seja, foram investigadas as 

percepções e expectativas em todas as formas de organizações bancárias, com foco 

maior nos bancos múltiplos devido à tendência de atuação das instituições com esse 

formato, porém sem especificar ao usuário essas definições.  
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De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban) (2013) sobre tecnologia bancária, foi possível notar um alto 

crescimento do setor bancário ao longo dos últimos anos, dado que o cenário 

econômico tem favorecido a expansão do sistema financeiro brasileiro. Com isso, o 

crescimento total de ativos da indústria bancária à taxa de dois dígitos é um 

indicador da evolução dos bancos, como está representado no gráfico a seguir:  

 

 
Gráfico 4 – Total de ativos do setor bancário (em R$ bilhões) 
Fonte: Febraban (2013, p.8) 

 

A taxa de bancarização brasileira (concentração de recursos em bancos), 

segundo a pesquisa, era de 56% na época, e equipara o Brasil a outros países 

emergentes como Turquia e Índia. Porém o Brasil ainda fica muito abaixo dos níveis 

registrados nas economias desenvolvidas como EUA, Alemanha e Reino Unido, que 

apresentam taxas de bancarização em torno de 97%. Esse cenário possibilita 

grande espaço para crescimento dos bancos de varejo brasileiros, o que permite 

afirmar que deverá existir uma taxa de crescimento sustentável dos bancos para os 

próximos anos, caso as instituições desenvolvam produtos voltados para aqueles 

que ainda não ingressaram no mercado bancário. O gráfico que segue ilustra 

justamente o que foi supramencionado: 
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Gráfico 5 – Bancarização dos países (% da população adulta) 
Fonte: Febraban (2013, p.9) 

 

Com esse aumento da demanda por serviços financeiros, houve 

expansão do número de contas correntes ativas e de contas poupança. Os gráficos 

6 e 7 ilustram esse fenômeno ao longo dos últimos anos: 

 
Gráfico 6 – Total de contas correntes (em milhões) 
Fonte: Febraban (2013, p.9) 
 
   

 

 
Gráfico 7 – Total de contas poupança 
Fonte: Febraban (2013, p.9) 

 

A pesquisa da Febraban (2013) relata, ainda, que: 

 

[...] ao mesmo tempo em que cresce a base de contas correntes e de 
poupança, o número de empresas que estão se relacionando ativamente 
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com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) dobrou. O total de contas de 
pessoas jurídicas era de 4,4 milhões em 2005, chegou aos 5,6 milhões em 
2008 e encerrou 2013 com 8,8 milhões. Somadas aos 133,7 milhões de 
cadastros de pessoas físicas, as contas de pessoas jurídicas ajudam a 
compor a base de 142,5 milhões de clientes. 

  

Também que: 

 

[...] Os cartões de pagamento (que incluem cartões de crédito, débito e 
lojas) também desempenham um papel de extrema importância, tanto para 
a população recém-bancarizada quanto para os bancos. Essa forma de 
pagamento é utilizada não apenas como alternativa ao dinheiro em espécie, 
mas também como forma de financiamento. Ao se tornarem mais populares, 
eles permitem que mais pessoas tenham acesso ao sistema financeiro, 
alavancando vendas e aumentando a oferta de crédito na praça. A figura 5 
permite observar o sólido crescimento no número dos cartões, evidenciando 
o crescimento do sistema financeiro também nos meios de pagamento. 

  

Com relação ao aumento do uso dos cartões, o gráfico a seguir traduz 

essa evolução: 

 
Gráfico 8 – Número de cartões (em milhões) 
Fonte: Febraban (2013, p.10)  

 

Na mesma linha em que se deu maior adoção ao sistema de cartões, 

mormente motivados pela praticidade e segurança para os usuários, a concentração 

dos gastos por meio deles subiu sete pontos percentuais do ano de 2009 ao ano de 

2013, como mostra a imagem que segue. Isso também reflete que há grande espaço 

para crescimento desse serviço por parte dos bancos comerciais no Brasil. 
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Gráfico 9 – Gastos em cartões (% de consumo familiar – 2013) 
Fonte: Febraban (2013, p.11) 

 

A Febraban realizou, no ano de 2015, outra pesquisa sobre tecnologia 

bancária, na mesma linha da de 2013 (descrita anteriormente) cujos dados de 

crescimento mencionados, no estudo do ano de 2013, foram confirmados, sendo 

identificado grande crescimento das instituições financeiras durante esses dois anos 

que se passaram. Dentre os principais pontos destacados, o forte crescimento dos 

canais digitais chama bastante atenção para este estudo e, por isso, é exposto na 

sequência desta tese. 

As estratégias das instituições bancárias para ampliar e melhorar os 

canais incorporaram, de forma crescente, o uso de novas tecnologias de automação 

e de comunicação, em um esforço contínuo para manter o atendimento em linha 

com as expectativas cada vez maiores dos consumidores em relação à agilidade, 

qualidade e segurança. Novos canais foram desenvolvidos, como internet e mobile 

banking – e os mais tradicionais, como o atendimento em agências, caixas 

eletrônicos (automatic teller machines – ATMs, na sigla em inglês) e contact center, 

aprimorados em agilidade e multiplicidade de funções, o que resultou em um 

ecossistema integrado que se tem ajustado cada vez mais às preferências do 

usuário. 

Junto a essas mudanças, a maneira como o brasileiro cuida de suas 

finanças e interage com as instituições de sua escolha, de igual modo, transformou-

se, ao passo que a tecnologia se tornou mais acessível e a sensação de confiança 

com os ambientes virtuais vem aumentando com o passar o tempo. Importante fator 

a destacar é que essa tecnologia estreitou a relação entre instituição e cliente, que 

fez ganhar velocidade no processo e na relação de forma geral.  
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Os canais digitais, na mesma toada, presenciaram forte crescimento 

nesse período. O gráfico que segue melhor representa esse crescimento: 

 

 
Gráfico 10 – Evolução da participação dos canais ao longo dos anos (em bilhões de transações) 
Fonte: Febraban (2015, p.14) 

 

Isso levou as instituições a concluírem que cada vez mais o usuário busca 

a virtualização, que é a opção por realizar transações por meio dos canais digitais, 

ao passo que cada vez mais os usuários aderem ao internet banking ou o mobile 

banking para a realização de atividades. No caso do internet banking, o número total 

de contas bancárias com acesso ao canal quase dobrou entre 2011 e 2015 – 

atingindo um total de 62 milhões. Já no que tange ao Mobile, o número de contas 

habilitadas para o uso desse canal cresceu mais de 16 vezes entre os anos de 2011 

e 2015 – chegando a 33 milhões. Esses números são elencados nas imagens a 

seguir: 

 
Gráfico 11 – Número de contas bancárias com internet banking (em milhões) 
Fonte: Febraban (2015, p.15) 
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Gráfico 12 – Número de contas bancárias com mobile banking (em milhões) 
Fonte: Febraban (2015, p.16) 

 

 
Gráfico 13 – Total de contas correntes (em milhões) 
Fonte: Febraban (2015, p.16) 

 

  

Por fim, seguindo a mesma fonte de estudo, em pesquisa da Febraban 

realizada no ano de 2017 (com base em 2016), um dos principais pontos a destacar 

que contemplam o grande crescimento do setor é o fato de o mobile banking ter-se 

tornado o canal preferido dos brasileiros para acesso aos serviços bancários e pela 

primeira vez superou o internet banking. O volume de transações quadruplicou nos 

últimos 3 anos. Também, a confiança do consumidor nos canais digitais é reforçada 

pela segurança e praticidade oferecidas pela tecnologia, aliada ao maior acesso da 

população à internet e ao uso crescente de smartphones.  

Além disso, mesmo com o recuo da economia visto nos últimos anos, a 

atividade e os investimentos bancários foram preservados. Mesmo assim, a procura 

pelos bancos cresceu e o setor disponibilizou novos serviços para um consumidor 

cada vez mais digital. Outro fator importante é o fato de os serviços bancários terem 

seu foco voltado para a experiência do consumidor. 

Mesmo com a mudança na utilização do serviço pelo cliente para os 

meios mais digitais, é importante lembrar que os canais tradicionais, apesar de 
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estarem menos “na moda”, quanto ao número de agências no Brasil foi mantido, 

mas há uma tendência de ajustes e correções na oferta para algumas regiões do 

Brasil. Já o número de PABs e PAEs cresceu na região Sul do país. 

No tocante ao número de clientes bancários, mesmo com o cenário 

econômico restritivo, o número de novos clientes e a oferta de serviços da indústria 

bancária permaneceu em crescimento durante o ano de 2016. Nos canais digitais, o 

número de usuários no ano de 2016 deu-se de acordo com o gráfico que segue, o 

que reforça a ideia de que os brasileiros preferem os serviços digitais. 

 

 
Gráfico 14 – Número de clientes bancários em expansão  
Fonte: Febraban (2017, p.21) 

  

Contudo o último ponto importante a destacar é o fato de o setor bancário 

ser um dos setores de todo o país que mais tem gastos em tecnologia, ficando atrás 

apenas dos gastos do governo. Como já mencionado anteriormente, mesmo com o 

cenário econômico desgastado, a indústria bancária brasileira amplia o atendimento 

e a oferta de serviços e sustenta o alto investimento em tecnologia, que ficaram em 

R$18,6 bilhões no ano de 2016. 

 

 

2.3 UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS PELAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS 

 

 

As instituições financeiras e tecnologia sempre andaram juntas em todo o 

processo evolutivo. A tradição dos bancos em incorporar novas tecnologias, 
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adaptando-as às suas necessidades e também contribuindo para seu 

aperfeiçoamento já é antiga, como, por exemplo, a utilização do telégrafo e de 

computadores, que não foram inventados para os bancos, mas, fundamentado em 

segurança e confiabilidade, o negócio bancário auxiliou na disseminação para outros 

setores da economia. Essas tecnológicas fizeram parte da mudança e da evolução 

dos bancos e continuam modificando significativamente seu modelo de atuação no 

desenvolvimento de produtos e processamento de dados, além da forma de atuação 

no relacionamento com clientes.  

Ao longo de 1970 e 1980, os principais bancos brasileiros da época construíram um 

sistema bancário automatizado e com tecnologia nacional, permitindo, assim, 

atender, de maneira mais ágil, às demandas dos clientes, fator extremamente 

importante considerando o período crítico da fase inflacionária. Da mesma forma, o 

homebanking foi uma tecnologia utilizada pelos bancos naquela época e que, após a 

internet, os clientes aderiram maciçamente ao acesso bancário feito de seus 

computadores (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010). 

As instituições financeiras precisam atuar ativamente no processo de 

atender seu consumidor de forma a gerar satisfação e produzir sentimentos como 

fidelidade e lealdade. Além disso, elas necessitam dinamizar seus negócios de 

forma a maximizar a eficiência, reduzir gastos e aumentar os lucros. 

A tecnologia é parte fundamental desse processo. Nos tópicos anteriores, 

foi possível perceber que ela está sempre presente de forma significativa no 

contexto bancário, desempenhando um importante papel no que diz respeito à 

evolução do setor. 

De acordo com a Febraban (2015), “quando se trata da indústria bancária 

brasileira, o país conta com um ecossistema robusto, maduro e de ampla 

envergadura, que se posiciona sempre conectado às novas tendências nos mais 

diversos campos”. Para a instituição, a tecnologia pode ser considerada um 

fenômeno responsável por impactar diretamente as demandas das dinâmicas 

comportamentais e socioeconômicas, sendo de essencial importância no sistema 

bancário. Desde 2010 ela realiza pesquisas para compreender o cenário da atuação 

das instituições bancárias no país em termos da representatividade do acesso aos 

serviços bancários, as relevâncias dos canais de transação; a internet e o mobile 

banking, os investimentos e as estratégias das instituições.  
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Essas preocupações e tendências das instituições vão ao encontro do 

que Mintzger et. al. (2010) chamaram de tensão e alavancagem, ou seja, mobilizar 

recursos (materiais e imateriais) como fim de alavancar a instituição. Pautados nos 

estudos de Hamel e Prahalad (2010), Mintzger et al. (2010) situaram cinco formas de 

alavancar as instituições contemporâneas de forma estratégica. Uma vez que as 

instituições bancárias adotam as características de instituições organizacionais 

contemporâneas, cabe então utilizar desses fatores para considerar a introdução de 

mecanismos de alavancagem. Dessa maneira, as instituições bancárias, assim 

como outras organizações devem agir de forma estratégica: 

1. Concentrar recursos de forma mais eficaz em torno de um ponto 

focal estratégico. 

2. Acumular recursos de forma mais eficiente, extraindo 

conhecimento da experiência e tomando emprestados os recursos 

de outras empresas. 

3. Complementar um tipo de recursos com outro para criar maior 

valor, misturando-os e equilibrando o desenvolvimento de produtos, 

a elaboração de produtos ou serviços e infraestrutura disseminada 

de entrega, marketing e assistência técnica. 

4. Conservar recursos sempre que possível, pela reciclagem e pela 

cooptação dos recursos de outras empresas. 

5. Recuperar recursos do mercado no menor prazo possível. 

 

Os fatores elencados por Mintzger et. al. (2010) como uma contribuição 

às alusões de Porter, embasam as justificativas para que as instituições bancárias 

possam agregar constantemente valores aos seus produtos e serviços através da 

tecnologia, com extensão especial e necessária a infraestrutura de atendimento e 

funcionamento. 

Dessa forma, a tecnologia, a criação e o conhecimento, também, surgem 

nesse contexto. Na vertente deste estudo, a criação e a tecnologia estão 

diretamente ligadas ao conhecimento, não conhecimento amplo, mas específico a 

uma determinada conjuntura: a do jovem pertencente à geração millennial. Esse 

conhecimento permitirá ações estratégicas, além das supraelencadas, que, segundo 

Mintzger et al. (2010), são fundamentais na dinâmica mercadológica 
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contemporânea, promovendo a vantagem competitiva pela diferenciação e 

estratégia. 

Especificamente no caso das tecnologias digitais, o estudo “Digital 

transformation and its effects on the competency framework: a case study of digital 

banking” (KREITSTSHTEIN, 2017) relata o fenômeno da transformação digital e 

examina seus efeitos no setor bancário. O foco principal é entender como os 

quadros de competências mudam conforme os avanços tecnológicos. Para isso, é 

necessário entender o conceito de transformação digital: um termo usado para 

descrever mudanças na forma como as atividades, os processos e as competências 

de negócios são afetados por tecnologias digitais, que é definido como um processo 

gradual de uma empresa para ajustar sua estratégia e suas operações cotidianas, 

desde mudanças nas funções dos funcionários até a reformulação do modelo de 

negócios, como a criação de novos negócios digitais ou utilização do big data. Com 

base nisso, o objetivo é estabelecer quais fenômenos tecnológicos estão associados 

às transformações digitais e, assim, apontar seus efeitos nos aspectos de negócios.  

Novas tecnologias desenvolvem-se diariamente, mas, ocasionalmente, as 

empresas começam a alterar suas funções de acordo com o que identificam como 

uma tendência futura, que constitui, em última instância, a transformação digital das 

empresas. Com base nisso, o citado estudo elenca três passos importantes para 

entender como se dá a inovação e a sua importância para o mundo dos negócios. 

São eles: 

1. Inovações são oportunidades exploradas pelos primeiros adeptos: as 

empresas que investem significativamente na adoção de um novo produto mudam 

seus processos operacionais ou até mesmo se desfazem de sua principal fonte de 

renda contemporânea. 

2. Quanto mais as empresas adotam uma tendência futura, mais elas 

influenciam as forças de mercado dentro de suas respectivas indústrias, como 

demanda e oferta das habilidades empregadas, bem como produtos antigos e 

novos. 

3. A adoção majoritária permite que a tendência surja como um novo 

padrão, destruindo a indústria e forçando o resto dos atores a ajustarem seus 

modelos de negócios e processos para não enfrentarem a perspectiva de sair do 

mercado em questão. 
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Um estudo da Deloitte (2018) mostra que o setor bancário perde apenas 

para o setor de alta tecnologia quando relacionado com o acompanhamento do 

amadurecimento do meio digital. A inserção de máquinas e a automação são umas 

das tendências digitais mais comuns. No setor bancário, elas se manifestam nas 

posições relacionadas ao trabalho de conhecimento (como, por exemplo, 

recrutamento e consultoria), experiência do cliente (por exemplo, atendimento 

personalizado e mais presença humana com rotatividade) e tarefas de TI (por 

exemplo, acelerar e descarregar tarefas repetitivas).  

A principal tendência relacionada à digitalização do core banking, no 

entanto, é a oferta de serviços bancários digitais e a tecnologia financeira (também 

conhecida como FinTech). Os serviços digitalizados no setor bancário parecem 

provar um terreno tão fértil para a inovação, de modo que grandes empresas digitais 

não bancárias como o Google e o Alibaba começaram a entrar em cena com suas 

soluções FinTech. Os pagamentos, tradicionalmente um quarto das receitas dos 

bancos, apresentam o serviço mais comum a ser digitalizado pelos gigantes da 

tecnologia e startups da FinTech. 

Esse processo foi intensificado com a crise financeira global de 2008. 

Bancos e seguradoras fizeram grandes avanços no uso de recursos digitais e canais 

para interagir com seus clientes. Primeiro, on-line; depois, serviços móveis bancários 

e de seguros, estes novos e mais eficientes métodos têm sido bem-recebidos pelos 

clientes. 

O resultado hoje é que as experiências digitais estão rapidamente se 

tornando a norma em toda a indústria, com serviços móveis, em particular, tendo 

visto um crescimento rápido. Em contrapartida, há evidências de uma maior 

preocupação, por parte dos clientes, em torno da segurança dos seus dados nessa 

nova forma de relacionamento com os bancos. Segundo dados da pesquisa anual 

UK Financial Services Customer Survey 2018, produzida pela Accenture Consulting, 

os clientes aceitam que seus dados sejam acessados para proporcionar essas 

novas experiências, no entanto estão cada vez mais conscientes que seus dados 

têm valor monetário e estão apenas dispostos a compartilhá-los em troca de 

benefícios específicos.  

Essa oferta de serviços bancários cada vez mais inovadores faz parte da 

transformação digital das instituições financeiras no mundo inteiro e exige 

investimentos dos bancos para que eles consigam oferecer uma experiência 
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diferenciada para seus clientes. O processo depende muito da tecnologia, além de 

demandar equipes especializadas, com produtos inovadores que consigam atrair 

novos clientes. Em estudo publicado pela Febraban, em 2017, Sérgio Rial, diretor-

executivo do Santander, afirma que 

 

[...]. Outro ponto importante do momento atual é a digitalização ou revolução 
tecnológica, que faz com que o banco mude completamente. Hoje, o 
consumidor tem um instrumento, seja um computador ou celular, pelo qual 
pode fazer tudo que ele precisa, desde tomar um empréstimo ou fazer um 
investimento, recolocando a questão da infraestrutura física em xeque.  
As tecnologias estão aí, cada vez mais baratas e acessíveis. O desafio, 
para todos nós, é como repensar, redesenhar, transformar, hackear o nosso 
negócio e reinventar a nossa oferta de valor – na condição de bancos, como 
provedores de serviços financeiros – de modo a continuarmos sendo 
indispensáveis aos nossos clientes. Não tenham dúvida: daqui para frente, 
quem não for indispensável, será dispensado. E os bancos terão que ir além 
da oferta puramente financeira.  

 

Ou seja, ele destaca a sua importância e que as instituições precisam 

incluí-la e adaptarem-se a ela para não perderem espaço no mercado.  

 

O material também informa que todos os principais bancos do Brasil – BB, 
Itaú, Bradesco, Caixa e Santander – estão empenhados nessa adaptação e 
aderiram ao mercado digital que se expande em grande velocidade. Os 
bancos, também, relatam que a preocupação com a segurança é um dos 
pontos de maior resistência dos consumidores, principalmente, os mais 
tradicionais, para se relacionar de forma digital com as instituições 
financeiras. Por essa razão, os bancos fazem investimentos constantes para 
reforçar seus sistemas e combater fraudes no setor.  

 

Em discurso de Guilherme Horn, diretor-executivo e líder de inovação da 

Accenture, no material da Febraban (2017, p.30):  

 

A conta digital marca o início do vínculo de muitos clientes com as 
instituições financeiras e uma exigência dos consumidores que pedem 
processos mais ágeis, simples e menos burocratizados na relação com os 
bancos. Se a pessoa leva 30 segundos para se cadastrar em um serviço de 
música digital, um ou dois minutos para se inscrever em uma rede social, 
ela quer essa mesma agilidade na hora de fazer o cadastro em um banco.  

 

Por esse motivo, segundo o executivo, esse mercado deve ser observado 

e tem muito espaço para crescimento nos próximos anos. Por fim, existe mais um 

estudo importante que foi usado como base para desenvolver esse tópico, o material 

Digital Bank Transformation, redigido por Carlos Cruz, que aponta que os bancos 

aumentam seus investimentos em tecnologia com foco em mais inovação para seus 



    

37 

clientes, ao mesmo tempo que a confiança pelos canais digitais segue aumentando 

e as operações com movimentações financeiras sobem 70% no mobile. A imagem 

que segue retrata parte do que foi descrito:  

 

 
Gráfico 15 – Despesas e Investimentos em tecnologia 
Fonte: Oracle (2018, apud FEBRABAN, 2018)  

 

Consta, ainda, nesse material, segundo Brett King (2018), personalidade 

influente no meio financeiro digital pelo mundo, existe uma tendência para que os 

grandes bancos mundiais, em 2025, sejam companhias tecnológicas. Para essa era 

de transformação digital que o mundo enfrenta na contemporaneidade, é esperada 

uma transformação do modo pelo qual os bancos operam, que é representada na 

imagem a seguir: 

 

 
Figura 1 – Novo modelo de negócio das instituições financeiras 
Fonte: Oracle (2018, apud PWC BANKING, 2014)  
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Portanto, a mudança no segmento bancário deve seguir ou até mesmo se 

intensificar, essa causada, mormente, pela inserção da tecnologia nos modos de 

atuar das instituições financeiras. No atual momento, a barreira de entrada para o 

setor financeiro vem caindo drasticamente. Historicamente, o custo e o risco de 

estreantes nesse segmento criavam obstáculos quase intransponíveis. Hoje, com a 

proliferação de tecnologias para acesso universal à internet, a maciça utilização de 

dispositivos móveis e o processamento na rede, a possibilidade de que surja um 

novo competidor não tradicional no mercado nunca foi tão grande. As fintechs 

surgem e tomam espaços, ao mesmo tempo que a digitalização se faz cada vez 

mais presente na vida dos consumidores. Cabe aos grandes bancos brasileiros 

adequarem-se e inovarem, ou serão superados nessa busca incessante pela 

praticidade, agilidade e simplicidade dos processos. 

 

 

2.4 CONFIANÇA, CREDIBILIDADE E AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

Apesar de todos os avanços tecnológicos discutidos anteriormente, a 

existência dos bancos continua a depender de um conceito milenar: confiança. Não 

por acaso a palavra “crédito”, um elemento fundamental do sistema financeiro, tem 

sua origem no latim credere, acreditar. 

Desde a Grécia antiga até o presente, moedas, notas e outros objetos 

serviram como símbolos de nosso compromisso com um sistema de troca baseado 

na confiança. Embora saibamos pouco sobre sistemas de crédito no mundo antigo, 

talvez, porque os documentos que os registram não tenham sobrevivido, a atividade 

bancária foi altamente desenvolvida no Oriente Médio medieval, em que os 

banqueiros desempenharam um papel vital na monetarização da economia. Eles 

forneceram um grande número de serviços, todos dependentes da confiança dos 

clientes. Aceitavam dinheiro em depósito, trocavam moedas de diferentes regiões, 

pesando e analisando sua composição (um serviço vital quando as moedas perdiam 

valor ao serem cortadas) e, então, entregavam-nas em bolsas lacradas, certificadas 

e com um valor especificado em moeda local. Aceitavam ordens de pagamento, 

notas promissórias e letras de câmbio de outras regiões com desconto, que 



    

39 

circulavam mais ou menos como dinheiro. Dessa forma, eles ofereciam crédito, 

ajudando a movimentar o comércio.  

No Ocidente, ao redor do século XII, na Itália, os bancos começaram a 

assumir a variedade de funções que associamos a eles hoje. Essas funções também 

dependem da confiança: um banco aceita depósitos de seus clientes, que confiam 

dinheiro a ele, uma vez que seus cofres são mais seguros do que a caixa-forte da 

família ou o colchão. O banco promete devolver o dinheiro quando o cliente precisar. 

Mesmo assim, em aparente contradição, empresta muito desse dinheiro a outros 

clientes que precisam de um empréstimo. Em outras palavras, estende o crédito, 

que é outra palavra para confiança. Isto, obviamente, é arriscado: os bancos estão 

emprestando a descoberto e emprestando por muito tempo. E se todos os clientes 

aparecerem juntos para retirar seus depósitos? Em circunstâncias normais, porém, 

isso é extremamente improvável. Uma habilidade essencial da atividade bancária é 

poder prever quando as circunstâncias podem se tornar anormais. Em geral, os 

bancos especializam-se em reunir informações sobre o estado do comércio, a 

credibilidade de seus clientes e na avaliação dos riscos inerentes ao empréstimo de 

dinheiro. É assim que eles se mantêm à tona e ganham a confiança de seus 

clientes.  

Gradualmente, os bancos começaram a oferecer outros serviços. 

Transportar moedas em qualquer quantidade era inconveniente e arriscado. Muito 

melhor escrever um cheque desenhado em um banco confiável; ou, como uma 

variante do comércio de longa distância, com mais de uma moeda envolvida, para 

escrever uma letra de câmbio. Este instrumento conveniente seria dado pelo 

banqueiro A ao banco instrutor do cliente B em outra cidade e, possivelmente, em 

outro país, para pagar uma quantia equivalente a B ou a seu agente lá. Isto, 

obviamente, só poderia ser feito se os banqueiros A e C confiassem uns nos outros 

e também no cliente B e em seu agente.  

O dinheiro como mediador da confiança tem imensa potencialidade; na 

verdade, é a pedra angular da estabilidade econômica, social e política. Mas 

exatamente do que se compõe a confiança, e como as alterações nas maneiras pela 

qual ela é construída e distribuída (por exemplo, por conta de mudanças geracionais 

ou tecnológicas) podem afetar o sistema financeiro?  

Para responder a essa pergunta, é necessária uma breve descrição do 

conceito, pelo viés das ciências humanas, principalmente da História, Sociologia e 
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Antropologia. Um autor particularmente interessante é o historiador inglês Hosking 

(2014), autor de "Trust, a History". Com base em uma análise do que chamou da 

“Terra da Desconfiança Máxima” (a Rússia stalinista), ele mostra como as pessoas 

reagiram ao colapso das relações sociais e pessoais, criando círculos pequenos e 

administráveis daqueles em quem podiam confiar, para fins específicos de comprar 

produtos escassos para intermediar o contato com os funcionários ou, 

simplesmente, com amigos. Hosking argumenta que este é o melhor exemplo para 

pensar sobre a função da confiança tanto em nível pessoal quanto social. Para 

desenvolver essa afirmação, ele se volta para outros campos sobre o assunto. Ele 

considera três campos cruciais para formação, expressão e manutenção da 

confiança: religião, dinheiro e o Estado-Nação. Esses elementos influenciam a noção 

de confiança como sentimento, atitude e relacionamento, que implicam um contexto 

social. Para ele, a confiança pode ser definida em dois pilares: a) apego a uma 

pessoa com base em uma expectativa bem-fundamentada e b) uma expectativa 

baseada em evidências de que a interação com o outro (ou arriscamos nós, com 

uma organização ou sistema) não será prejudicial para alguém. Todos nós temos de 

lidar com os riscos, e a maioria de nós busca segurança através de pessoas, 

instituições, procedimentos e métodos nos quais possamos confiar.  

Alguns sociólogos postulam uma diferença radical entre confiança e não 

confiança. Por exemplo, a necessidade de “confiança”, na opinião de Adam 

Seligman (2000), surge em sociedades modernas complexas, em que os papéis 

sociais são tão diversos que somos confrontados com o não familiar e, portanto, 

conscientemente, avaliamos nossas opções de ação social sem ter todas as 

informações necessárias para decidir. Em épocas anteriores, quando as estruturas 

sociais eram mais simples e os encontros com o não familiar muito menos frequente, 

a "confiança" irrefletida era suficiente.  

A maioria dos sociólogos clássicos não teorizava especificamente a 

palavra confiança, mas, muitas vezes, está implícita no que eles escreveram. Max 

Weber, por exemplo, iniciou sua carreira com um estudo das bolsas de valores 

britânicas e alemãs. As britânicas, observou ele, eram associações privadas, bem 

como clubes de cavalheiros garantiam uma adesão forte e mutuamente confiável, 

cobrando uma alta taxa de inscrição, exigindo garantias financeiras para novos 

candidatos, bem como a aprovação dos membros existentes. As bolsas alemãs, ao 

contrário, eram administradas por câmaras de comércio e a participação era aberta a 



    

41 

qualquer pessoa com capital suficiente, independentemente de sua posição social. A 

Bolsa de Hamburgo, onde as guildas de comerciantes tinham tradições centenárias, 

era relativamente ordenada, mas a de Berlim, que não tinha tais tradições, tendia a 

tolerar acordos especulativos irresponsáveis. Essa foi a primeira vez que ele 

esboçou um tema que lhe seria central: a conexão entre comércio e ética. Mais 

tarde, ele mostrou que os sistemas éticos dos protestantes na Europa e os jainistas 

na Índia também promoviam o comércio de sucesso.  

Os antropólogos introduziram um elemento crucial no estudo da 

confiança: os sistemas simbólicos, notadamente mito, magia, religião, arte, ciência e 

regras de troca econômica e matrimonial. Ao lidar com outra pessoa e ao encarar o 

futuro, estamos lidando com incógnitas. Outra pessoa é sempre parcialmente 

desconhecida; quando alguém conhece outro indivíduo há muito tempo, ele o 

conhece muito melhor e pode, como resultado, ser mais confiante, mas sempre 

permanece um elemento do desconhecido. Daí a confiança é sobre a busca de 

segurança e evitar riscos desnecessários. Confiança e desconfiança são, então, 

meios alternativos de lidar com o outro desconhecido, isto é, com pessoas ou coisas 

fora de nossa experiência anterior, incontroláveis e, possivelmente, perigosas. 

Nesse contexto, a confiança é o fundamento indispensável da reciprocidade humana 

e da interação social. Nutrimos a confiança nas ordens natural e social através da 

operação de sistemas simbólicos e das instituições que os sustentam. A história da 

confiança está intimamente ligada à história dessas instituições e desses sistemas 

simbólicos.  

A desconfiança do dinheiro é um sinal do "enfraquecimento geral da 

confiança em toda a sociedade". O problema, argumenta Hosking (2014), ocorre 

quando "o dinheiro se separa completamente de outros sistemas simbólicos [que 

podem ser] extremamente perigosos". Mas dinheiro – ou mais apropriadamente, o 

amor ao dinheiro – é a fonte do nosso mal-estar. A confiança que é tão essencial 

para o funcionamento diário de nossas vidas agora foi enfraquecida por "manias e 

pânicos" decorrentes de problemas inerentes ao nosso sistema capitalista. O 

argumento de Hosking de que a euforia leva a um aumento da confiança antes de 

um colapso econômico não é suportado pelos dados. Tampouco há evidências de 

que a confiança caiu de maneira mais geral. Não houve queda significativa na 

confiança em outras pessoas nos Estados Unidos após a crise financeira de 2008. A 
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confiança no governo caiu marginalmente de seu nível já muito baixo. A grande 

mudança foi a confiança nas finanças e nos bancos.  

A desregulamentação da década de 1980 deu aos banqueiros recursos 

muito maiores para mobilizar e criou um ambiente financeiro muito mais competitivo, 

no qual eles tinham pouca escolha além de assumir riscos e todo incentivo para 

fazer isso. Ao longo da década passada, os países asiáticos usaram suas moedas 

desvalorizadas para expandir as exportações e acumular reservas. Eles investiram 

essas reservas nos mercados financeiros internacionais, agravando o investimento 

excessivo em todo o mundo e alimentando a onda de bolhas financeiras, nas quais 

os preços perdiam contato com os ativos subjacentes. Os consumidores foram 

motivados pela ganância e pelo desejo, mas também por uma crença equivocada de 

que, se os banqueiros estivessem dispostos a lhes emprestar dinheiro, o acordo 

deveria ser sólido. Ambas as partes envolvidas nessas transações estavam 

exercendo formas frágeis de confiança: os consumidores na competência e 

probidade dos banqueiros, os banqueiros em retornos cada vez mais altos. Nas 

sociedades tradicionais, as pessoas olhavam para a família, amigos, comunidade 

local ou instituições religiosas para ajudá-las a enfrentar os riscos da vida, hoje, a 

maioria de nós deposita a confiança em caixas econômicas, apólices de seguro, 

fundos de pensão e sistemas de previdência. Entre 1980 e 1995, os investimentos 

de fundos mútuos, fundos de seguro, fundos de pensão e outros semelhantes 

cresceram dez vezes, e grande parte disso foi o investimento estrangeiro, que 

muitas vezes oferecia melhores retornos. Como resultado, nos últimos 30 anos, a 

maioria de nós tem, em muitos casos, sem perceber, investido recursos substanciais 

em países que nunca visitamos e sobre os quais nada sabemos – outro exemplo de 

forte e estreita confiança em escala maciça. Os ativos totais do fundo de pensão dos 

EUA subiram de US$0,2 trilhão, em 1975, para US $3 trilhões em 1990; de US$8 

trilhões, em 1998, para US$16 trilhões em 2006. Esses investimentos permitiram 

sentir confiança em nosso próprio futuro. 

A confiança social e econômica no Reino Unido e nos Estados Unidos 

explodiu em uma grande crise de desconfiança econômica na forma da crise de 

crédito que começou em 2007. A bolha começou a estourar no Reino Unido em 

setembro de 2007, quando a sociedade de construção britânica Northern Rock, 

sobrecarregada por dívidas incobráveis, aproximou-se do Banco da Inglaterra para 

um empréstimo. E coisas muito piores seguiram-se em 2008. Três dos cinco 
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principais bancos de investimento dos Estados Unidos entraram em colapso, em 

grande parte como resultado do excesso de investimento em títulos lastreados em 

hipotecas, muitos dos quais eram praticamente inúteis àquela época. O Bear 

Stearns e o Merrill Lynch foram vendidos a preços mínimos para os rivais, mas o 

Lehman Brothers nem conseguiu administrar isso. Em 15 de setembro, pediu 

concordata – a maior falência corporativa da história. Fannie Mae e Freddie Mac, 

duas instituições que forneceram o apoio financeiro para cerca de 80% das 

hipotecas dos EUA, foram colocadas sob "conservadoria" federal, o que significa que 

o Tesouro dos EUA garantiu diretamente seu financiamento. A AIG (American 

International Group), a maior companhia de seguros do mundo, que segurou títulos 

lastreados em hipotecas, não conseguiu honrar suas obrigações, e o Federal 

Reserve Bank dos EUA precisou apoiá-la com recursos que, nos meses seguintes, 

totalizaram US$182 bilhões. Enquanto isso, o maior banco hipotecário do Reino 

Unido, o Halifax Bank of Scotland, foi comprado pelo Lloyds TSB para evitar seu 

colapso. Da mesma forma, o Royal Bank of Scotland tornou-se insolvente e mais da 

metade de suas ações foi comprada pelo Tesouro. Todas as sociedades 

construtoras que "desmutualizaram" afundaram e foram compradas por rivais mais 

abstêmios.  

Esse colapso foi totalmente contrário ao conceito de mercado 

autorregulado, que, por tanto tempo, foi um artigo de fé incontrovertível na teoria 

econômica. Não se pode encontrar melhor ilustração da importância crucial da 

confiança para o funcionamento de nossas economias contemporâneas. A teoria 

clássica supunha que, numa depressão, os preços cairiam; o dinheiro então fluiria 

para onde os bens estavam disponíveis a preços favoráveis, ou quando o 

investimento oferecesse boas perspectivas, e assim o equilíbrio de mercado seria 

restaurado. Keynes (1944) argumentou que, na incerteza ou em condições 

desfavoráveis, as pessoas perderiam a confiança geral e acumulariam dinheiro, 

como a melhor proteção contra riscos futuros. O racional individual precipitaria o 

socialmente ruinoso. Keynes (1944) sabia que o capitalismo estava sujeito a crises 

cíclicas que, no seu auge, levavam a uma produção excessiva e ao desemprego e à 

pobreza em massa. Ele recomendou, portanto, que, como uma economia voltada 

para a recessão, o Estado deveria quebrar as regras orçamentárias normais 

injetando gastos extras, mesmo ao custo dos deficits orçamentários. Assim, 

explicitamente se tornaria o gerente de risco público, o defensor da confiança 
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econômica generalizada. Sejam ou não diretamente inspirados por Keynes, em 

2007-2008, os governos ocidentais corretamente anularam décadas de dogma do 

livre mercado e intervieram diretamente, fornecendo primeiros socorros na forma de 

subsídios, garantias, compra de ações e a nacionalização direta de instituições 

financeiras a fim de permitir que a atividade econômica continuasse. As intervenções 

dos governos nos mercados financeiros foram imensamente dispendiosas e 

deixaram muitos deles com dívidas muito maiores. Os títulos que eles emitiram para 

financiar essas dívidas tornaram-se cada vez mais caros para o serviço, assim, eles 

começaram a cortar os gastos do Estado em assistência social, serviços sociais e 

projetos econômicos. Populações nacionais ressentiam-se de terem suas vidas 

destruídas por instituições internacionais que pareciam remotas, sem coração e 

antidemocráticas. Como a The Economist comentou (2008):  

 

Os governos saúdam amplamente os benefícios do financiamento global, 
mas não estão preparados para montar um regulador financeiro global, que 
interfira profundamente em seus mercados, ou um emprestador global de 
última instância. O descompasso é amplamente aceito, pelo menos por não-
banqueiros, que o capitalismo precisa se reconectar com a moralidade. Isso 
não seria a imposição de uma força externa alienígena: a confiança está no 
coração do capitalismo. O capital não pode ser criado sem investimento e o 
investimento é crédito. Ninguém oferecerá crédito se não tiver confiança no 
futuro da empresa que recebe seu investimento (Redesigning global 
finance). 

 

Nesse contexto, existe um ponto crucial para essa análise: a relação de 

confiança (trust) entre as instituições financeiras e os clientes.  A primeira década do 

século XXI foi, indiscutivelmente, um período de grande crescimento mundial e 

intensificação do processo de um mundo cada vez mais globalizado. Paralelamente 

a isso, notou-se ascensão da geração millennial e foi possível perceber indivíduos 

deste grupo cada vez mais presentes e buscando espaço no mercado de trabalho e 

com demandas particulares enquanto consumidores.  

Diante disso, muitos órgãos e economistas passaram a querer entender 

quais as consequências de quem viveu períodos de “bolha” financeira e as 

consequências que essas crises deixaram para os anos seguintes, como, por 

exemplo, a percepção do consumidor no tocante aos profissionais de serviços 

financeiros (WINCHESTER; HUSTON, 2017). Winchester e Huston (2017) relatam 

que a crise mudou a forma como as pessoas enxergam os profissionais de serviços 

financeiros, e que, quando um cliente opta por esse serviço, ele está em busca de 
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retorno financeiro e principalmente da confiança na instituição e no profissional que 

vai fornecer as informações necessárias, de acordo com o interesse de cada um. 

Além disso, as autoras salientam para a existência do custo de agência, que seria o 

conflito de interesses entre o cliente e um serviço financeiro, em que o profissional 

pode pensar em ganhos pessoais e deixar de fazer o que faria mais sentido para 

esse determinado cliente. Portanto, esse custo deve estar incluso nessa relação e 

ser ponderado para que essa relação seja levada adiante. 

Segundo as autoras, a confiança (trust) é a expectativa de um consumidor 

que o seu provedor de serviços seja confiável e coloque-o em primeiro plano 

independente de qualquer coisa. Pesquisas anteriores descobriram que a confiança 

tem um impacto positivo significativo nos agentes e tem como principais resultados o 

aumento da lealdade e da cooperação. Hansen (2017) alegou que a confiança 

remove a vulnerabilidade à exploração e que, quando os consumidores percebem 

que ela existe em um parceiro, os custos de transações são reduzidos, e isto 

incentiva os parceiros a: I. Manterem os compromissos; II. Serem honestos nas 

negociações; III. Evitar tirar proveito do relacionamento, mesmo quando a 

oportunidade existe. Hansen (2017) também concluiu que, quando essa confiança é 

desenvolvida, a relação pode agregar muito valor para ambas as partes. A imagem 

que segue ilustra justamente o exposto. Uma relação, quando respaldada pela 

confiança, tende a ser mais saudável e duradoura. 

 

 
Figura 2 - Impacto do Custo da Agência no Valor Percebido do Prestador de Serviços ao Consumidor-
Financeiro 
Fonte: Winchester e Huston (2017, p.82) 

 

De acordo com o paper publicado pela Innotribe, em 2015, “The Millennial 

Generation and the Future of Finance: A Different Kind of Trust”, a confiança é 

elemento fundamental para o funcionamento eficiente do sistema financeiro. No 
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entanto a mudança geracional que está em andamento desafia e reinventa as 

noções de confiança no que tange aos serviços financeiros. Com uma propensão ao 

uso da tecnologia em todos os aspectos da vida e uma desconfiança em relação aos 

serviços financeiros tradicionais, a geração do milênio tornou-se a maior 

oportunidade de mercado para startups e empresas inovadoras que procuram 

construir negócios FinTech. Por exemplo, uma empresa do Grupo Viacom, Scratch, 

criou o Disruption Millennial Index, um estudo de três anos que incluiu mais de 10 mil 

entrevistas com 73 empresas em 15 setores, na qual concluiu que os bancos são os 

mais propensos a ser perturbados por preferências dos consumidores do milênio, 

que são marcadamente diferentes das gerações anteriores. 

À luz dessas mudanças de atitudes, os dois maiores desafios enfrentados 

pelos operadores históricos são a aquisição de clientes e a experiência do usuário, 

que enfrentam esse ciclo de grandes mudanças nos padrões de consumo e com 

preferências drasticamente diferentes. Nessa pesquisa também descobriu-se que 

metade de todos os millennials entrevistados não acredita que seu banco ofereça 

algo diferente dos concorrentes, e mais de dois terços preferem visitar um dentista a 

ouvir o que seu banco tem a dizer. A maioria acredita que a forma como acessamos 

nossas contas e pagamos por bens e serviços serão totalmente diferentes no prazo 

de cinco anos, e as startups estão posicionadas para revisar as finanças.  

Na verdade, um terço dos millennials acha que não precisa de um banco 

e mais de dois terços afirmam estar mais empolgados com uma nova oferta de 

serviços financeiros de uma empresa de tecnologia como o Google ou a Apple do 

que com seu banco nacional. Além disso, a pesquisa conduzida pelo Pew Research 

Center (2014) revela que menos de um terço dos millennials acredita que 

economizará dinheiro suficiente para a aposentadoria, muito menos do que qualquer 

outra geração. Esse pessimismo é justificado, como afirma o relatório da Pew 

Research (2014, p.2), “entre os millennials, há um amplo acordo entre os principais 

subgrupos demográficos que os jovens adultos de hoje enfrentam maiores desafios 

econômicos do que a geração de seus pais enfrentava quando estavam 

começando”.  

Nas gerações passadas, as empresas, geralmente, buscavam construir 

confiança, com isso, garantindo uma presença física direta, uma filial ou uma loja, 

com tijolos e argamassa, próxima aos clientes. O foco também se deu muito em 
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altos níveis de capital pessoal para garantir a interação humana e o alto 

investimento em branding e marketing tradicional para adquirir clientes.  

No entanto a tecnologia, realmente, virou esse modelo de cabeça para 

baixo, uma vez que novos tipos de produtos e abordagens inovadoras foram 

desenvolvidos para a aquisição de clientes e para experiência do usuário. Em sua 

essência, essa mudança é impulsionada por vários fatores tecnológicos, incluindo 

mobilidade, dados e design. Ao mesmo tempo, as noções de confiança estão 

mudando, e o conceito tem um sentido totalmente diferente para os millennials que 

têm uma confiança maior na tecnologia, uma vez que ela foi integrada em suas vidas 

desde o princípio. Um bom exemplo de startup que responde a essa necessidade é 

a Wealthfront, uma plataforma de investimento pessoal algorítmica que é 

fundamentalmente diferente dos consultores financeiros tradicionais. O fato de os 

usuários não conversarem com um consultor financeiro humano é um recurso – e 

um benefício do produto, não uma limitação do modelo de negócios. 

No caso brasileiro, a Brazilian Business Review (BBR), em 2015, traz o 

artigo “The effect of Trust in the intention to use m-banking”, que tem como ideia 

principal discorrer sobre o aumento intenso de serviços on-line por parte das 

instituições financeiras e a relação desse aumento com as outras plataformas além 

da on-line. Ademais, segundo outro estudo da Febraban, publicado em 2015, 47% 

das contas ativas no Brasil utilizam o m-banking, totalizando aproximadamente 51 

milhões de contas. De acordo com este estudo, apesar do crescimento observado, 

ainda há oportunidades a serem exploradas na área, uma vez que os serviços 

bancários móveis e de internet representam apenas 20% do total de transações com 

transações financeiras. 

Contudo, para propor estratégias que aumentem o uso do m-banking, é 

necessário entender os fatores que facilitam e inibem seu uso. Um dos principais 

fatores críticos identificados para a adoção de dispositivos móveis para transações 

bancárias é a confiança. Segundo McKnight, Choudhury e Kacmar (2002), a 

confiança tem um impacto significativo na intenção de usar serviços em ambientes 

virtuais, pelos consumidores finais, devido ao seu papel na redução da incerteza. 

Ashan e Sharif (2016), por sua vez, argumentam sobre a importância da confiança 

no uso do m-banking, vinculando a confiança inicial a intenções comportamentais de 

uso e expectativas de esforço e desempenho. Os autores levantam questões como a 

preocupação com segurança e privacidade no ambiente móvel e sugerem a 
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importância de uma comunicação clara que encoraje o desenvolvimento da 

confiança inicial e motive os usuários a usar esse tipo de serviço. 

Entre os fatores que mais colaboram para o desenvolvimento da 

confiança inicial para usar o m-banking, os autores enfatizam, em sua pesquisa, a 

“garantia estrutural”, na qual o banco estipula e comunica, de forma clara e objetiva, 

regras que salvaguardam segurança, confidencialidade, políticas e garantia para 

consumidores que optam por usar o serviço m-banking. O ambiente on-line é um 

ambiente impessoal que oferece vários riscos no sentido de vírus, por conter 

hackers e outros tipos de ameaças característicos dessa configuração. Nesse 

sentido, em um serviço on-line que envolve transações financeiras, como o m-

banking, esses fatores podem contribuir para aumentar a insegurança e o risco 

percebido pelos usuários que consideram fazer pagamentos e transações bancárias 

pela internet.  

Diferente de outros contextos, em um ambiente em que as transações 

financeiras ocorrem, há uma percepção maior do risco percebido, o que aumenta a 

importância da confiança. Dada essa maior percepção de risco, pode-se inferir que a 

confiança desempenha um papel de liderança na compreensão da intenção de usar 

o m-banking pelo indivíduo, pois, do ponto de vista gerencial, se bem-processado, 

pode reduzir as incertezas do usuário, influenciando positivamente o uso pretendido. 

Ainda segundo o material da BBR, o anonimato e a separação temporal e 

espacial em transações on-line envolvem grandes incertezas e riscos no mundo 

virtual. Portanto, os usuários precisam adquirir confiança para mitigar o risco 

percebido e, assim, facilitar suas transações. De acordo com Mayer, Davis e 

Shoorman (1995), a confiança pode ser entendida como o desejo de uma das partes 

de ser vulnerável às ações de outra parte com base em certas expectativas de como 

essa segunda parte, para a qual a confiança é dirigida, age em determinada 

situação. Segundo os autores, a vulnerabilidade mencionada anteriormente está 

relacionada a uma predisposição a assumir riscos, considerando que algo 

importante pode ser perdido. Rotter, em 1967, definiu a confiança como uma 

expectativa individual de que a palavra de outro indivíduo é confiável. Assim, a 

confiança seria a disposição de uma parte em aceitar a vulnerabilidade, mas com a 

expectativa de que se possa confiar na outra parte. 

De modo geral, para entender a importância da confiança no contexto do 

m-banking, a competência refere-se à crença e à percepção do indivíduo que os 
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gestores das instituições que fornecem o serviço de mobile banking têm 

competência, habilidade e conhecimento para entender suas necessidades 

enquanto gerenciam suas finanças pessoais. Também, torna-se necessária a 

percepção de que os executivos do banco se importam com eles e agem em seu 

nome. A questão da integridade faz parte da confiança e relaciona-se com a 

percepção do sujeito de que a empresa segue um conjunto de princípios geralmente 

cultivados por pessoas responsáveis. A figura que segue faz alusão justamente ao 

que foi descrito. 

 

 
Figura 3 – Modelo de crença na utilização de m-banking 
Fonte: BBR Brazilian Business Review (2018, p.183) 

 

Outro material de extrema importância para a continuação do que vem 

sendo discutido desde o início deste tópico, é o da americana Ennew e Sekhon, em 

“Measuring trust in financial services: the Trust Index”, que salienta a importância da 

confiança para as instituições financeiras, um ponto a ser acompanhado por elas, 

além de relatar o trabalho que está sendo feito e as dificuldades para as companhias 

desenvolverem um índice de confiança que consiga fornecer suporte para essa 

questão.  

Segundo esse estudo, poucos discordariam da afirmação de que a 

confiança desempenha um papel central na forma como as organizações de 

serviços financeiros se apresentam aos seus clientes. A intangibilidade, a 

complexidade do produto e a natureza em longo prazo de muitos produtos significam 

que os clientes enfrentam altos níveis de risco ao tomar decisões de compra. 

Frequentemente, eles terão dificuldade em julgar o desempenho do produto e 
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precisarão confiar nas instituições de serviços financeiros – sejam fornecedores ou 

consultores – para oferecer produtos de tipo e qualidade apropriados.  

Em um contexto de negócios, grande parte da discussão sobre o 

significado da confiança tem suas origens na literatura relacionada a organizações e 

à análise organizacional. Nesse corpo de pesquisa, a confiança atraiu os interesses 

de psicólogos, sociólogos, economistas e pesquisadores de administração, como 

consequência, há uma variedade de diferentes abordagens e definições do conceito 

de confiança. O que fica evidente nas muitas definições e abordagens é que no 

tocante a confiar existem certos temas-chave que emergem e parecem ser 

reconhecidos como parte integrante do conceito de confiança. Assim, a confiança 

depende da existência de risco – se os resultados de uma determinada ação são 

certos, então, não haveria necessidade de confiar. 

Ela, também, depende da interdependência entre os atores – se os atores 

não são, de alguma forma, dependentes uns dos outros, não há necessidade de 

confiar. Está associada à vulnerabilidade – o risco e a interdependência criam 

vulnerabilidade e envolvem expectativas confiantes sobre comportamentos futuros – 

um ator só aceitará vulnerabilidade na presença de fortes expectativas do 

comportamento futuro positivo de outro ator. É provável que alguma forma de 

confiança seja inerente à maioria dos relacionamentos – poucos são ou podem ser 

caracterizados por certeza completa ou contratação completa. 

Assim, para desenvolver um índice de confiança, conquanto haja um 

reconhecimento generalizado da sua importância, as tentativas de medir a 

confiança, comumente, dependem de medidas simples do conceito, usando, talvez, 

declarações isoladas e, muitas vezes, respostas simples como sim/não. A pesquisa 

na área da confiança (e o conceito relacionado de confiabilidade) destaca a riqueza 

e a complexidade de ambos os conceitos.  

Assim, ao tentar avaliar e monitorar a confiança e a confiabilidade no 

setor de serviços financeiros, o Financial Services Research Forum procurou 

desenvolver uma medida mais robusta e rica. A estrutura de medição, que é descrita 

na figura a seguir, propõe que a confiança do consumidor em uma organização 

possa ser de baixo nível ou cognitiva (isto é, baseada em noções de confiabilidade e 

confiabilidade) ou de alto nível ou afetivo (isto é, baseada em noções relacionadas 

com os melhores interesses do cliente).  
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Figura 4 – Estrutura para medir a confiança nos serviços financeiros 
Fonte: Consumer Policy Review (2007, 64)  

 

Em consonância com os estudos de marketing que relataram associações 

estreitas entre essas formas de confiança, sugere-se que a confiança cognitiva 

possa levar à confiança afetiva. A confiança do consumidor, também, está 

relacionada a características individuais, refletindo o trabalho dentro da tradição 

psicológica que argumentaria que os consumidores podem ter disposições diferentes 

para confiar. Outro determinante principal da confiança é a confiabilidade 

organizacional, que é determinada pela competência, integridade e consistência no 

comportamento, comunicação eficaz, valores compartilhados e preocupação e 

benevolência. 

O último material de extrema importância, publicado pelo CFA Institute 

(2018), mostra que enquanto o Edelman Trust Barometer, de 2018, indica que a 

confiança nas instituições é muito baixa entre a população em geral e que a 

reputação, no âmbito das finanças, ainda, mantém-se relativamente baixa entre as 

indústrias, a população mais informada – que são os reais participantes nos 

mercados – tem uma visão mais favorável a respeito da confiança. Os dados de 

pesquisa mostram que os níveis de confiança entre os investidores – proprietários 

de ativos institucionais e varejo – aumentaram desde 2016. 

A natureza da confiança pode ser difícil de avaliar e quantificar, mas todos 

sabem que ela é necessária para fazer a sociedade funcionar. Em nenhum lugar 

isso é mais evidente do que no mundo das finanças, onde mercados que funcionam 

bem são necessários para criar valor, proteger e aumentar a riqueza da sociedade. 

Mas os estudos aqui citados indicam que talvez o grau ou mesmo a natureza da 

confiança esteja mudando devido a uma nova geração de investidores e um novo 
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conjunto de tecnologias de investimento. Para investigar um pouco melhor este tema 

no mercado brasileiro, realizamos duas enquetes com o público da geração 

millennial, que serão melhor detalhadas nos próximos capítulos. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

Um dos maiores desafios para nosso estudo foi descobrir uma maneira de 

mensurar a confiança nas instituições financeiras levando em conta o contexto 

altamente digitalizado das novas gerações. 

Com base em diversos estudos de mercado, realizados principalmente 

por consultorias e as próprias instituições financeiras, decidimos montar um primeiro 

questionário para verificar os hábitos e as atitudes das novas gerações sobre temas 

financeiros e sua percepção sobre a importância das empresas de tecnologia no seu 

dia a dia. O resultado foi um questionário-piloto, aplicado pessoalmente em alunos 

de cursos de graduação de faculdades particulares em São Paulo e Campinas, em 

função dos contatos do autor. Apesar do grande esforço de coleta, obtivemos 

apenas 44 questionários completos, número que, perante o universo, é muito restrito 

e não nos deixou seguros para estabelecer com segurança o quanto efetivamente 

existiam relações de causa-efeito entre a percepção de confiança, uso de produtos 

bancários e tecnologia. 

Decidimos partir então para uma segunda enquete de questionários, mas, 

desta vez, incorporando alguns trabalhos específicos sobre como o uso da 

tecnologia afeta a confiança em instituições bancárias em geral (sem levar em conta 

efeitos geracionais). Neste caso, destacamos, principalmente, os trabalhos de 

Ramos et al. (2018), “The Effect of Trust in the Intention to Use m-banking”, e Dhar e 

Stein (2017), “FinTech Platforms and Strategy: integrating trust and automation in 

finance”. Esses dois trabalhos partem da noção de que a confiança está relacionada 

com a percepção da facilidade de uso e familiaridade (mensurada indiretamente 

através da intensidade de uso e troca de informações), percepção de segurança e, 

no caso do uso da tecnologia para as transações financeiras, percepção de 

inovação. 

Resolvemos, então, desenvolver o segundo questionário onde essas 

questões estivessem indicadas de forma explícita. Além delas, incorporamos 

questões específicas sobre a confiança em orientações de investimentos feitas por 

agentes financeiros, em estudo feito por Winchester e Houston (2017) para o 

mercado americano, associadas com o conhecimento sobre finanças, custos de 
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contatos/monitoramento e percepção sobre a competência do profissional (ambos 

questionários estão disponíveis nos anexos deste trabalho) 

Diante da nossa experiência com as dificuldades de encontrar 

respondentes ao primeiro questionário e a exiguidade do prazo, optamos por realizar 

uma enquete on-line com empresas proprietárias de painéis específicos para o 

segmento. Após uma análise da relação custo-benefício, optamos pelo painel da 

MindMiners (www.mindminers.com), que conta com mais de 500 mil respondentes e 

permite uma filtragem prévia da amostra por diversas variáveis sociodemográficas – 

no nosso caso, optamos por respondentes entre 18-30 anos, classes A/B, com nível 

superior completo ou cursando-o. Como as pesquisas podiam ser respondidas tanto 

por computador quanto por telefone celular, em dois dias (2/3 de julho), 

conseguimos 200 questionários completos dentro do nosso target, a um custo de 

R$25,00 por questionário respondido, que nos pareceu bastante razoável diante de 

outros orçamentos que reunimos. 

A análise dos resultados é apresentada no próximo capítulo. 
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4 OS MILLENNIALS E OS BANCOS: ENQUETES COM OS JOVENS 

BRASILEIROS 

 

 

Conforme descrito no capítulo anterior (Metodologia), realizamos duas 

enquetes com jovens entre 18 e 30 anos, classes A/B. Nossa primeira enquete foi 

composta por 44 jovens, estudantes em universidades particulares da cidade de São 

Paulo, com essa, tínhamos o propósito de explorar alguns temas relacionados a 

estilo de vida, às características de consumo e ao relacionamento com instituições 

financeiras para ajudar a confirmar algumas hipóteses preliminares e definir melhor o 

foco do questionário do segundo grupo, composto por um número maior e mais 

diversificado de jovens. As respostas deste grupo foram coletadas entre os meses 

de junho e julho de 2018, utilizando-se de um questionário aplicado pessoalmente 

pelo autor. 

 

 

4.1 1ª ENQUETE – FOCO NO ESTILO DE VIDA, CARACTERÍSTICAS DE 

CONSUMO E RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

4.1.1 Caracterização da amostra  

 

 

 

Foram pesquisados 44 jovens na faixa etária de 18 a 30 anos, sendo 31 

(70,45%) do sexo masculino e 13 (29,55%), do sexo feminino. Com exceção de um 

respondente, que se formou em 2017 e está cursando pós-graduação, todos os 

demais entrevistados eram jovens universitários em escolas de SP e Campinas.  
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Tabela 1 – Aspectos Gerais – distribuição das instituições de ensino 

Instituição Quantidade Percentual 
Insper 30 68,18% 

Mackenzie 6 13,64% 
PUC SP 1 2,27% 
Unicamp 1 2,27% 
ESPM 1 2,27% 
FGV 3 6,82% 

PUCCampinas 1 2,27% 
Mauá 1 2,27% 
Total 44  

Fonte: Dados da enquete  
 

Apesar de se encontrarem cinco (5) graduações distintas entre os 

entrevistados, 93,18% (41) dos entrevistados pertenciam ao curso de administração 

e/ou contabilidade, distribuídos da seguinte forma: 

 

 
Gráfico 16 – Aspectos gerais – distribuição dos cursos 
Fonte: Dados da enquete  

 

Com relação à renda, a maioria não revelou o rendimento familiar, apesar 

de saber esse dado. Porém, quando questionados sobre suas respectivas rendas 

pessoais, apenas 2 (4,55%) ocultaram as informações. Do restante, observou-se 

que 21 (50%) relataram como fonte de renda provavelmente seu estágio (como será 

visto na próxima tabela) cujo valor é de até R$2.500,00. Já 14 (33,33%) indicaram 

como renda pessoal entre R$2.500,00 a R$5.000,00; 2 (4,76%) com rendas entre 

R$5.000,00 a R$10.000,00 e 5 (11,90%) com renda acima de R$10.000,00. 

 

93%
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Cursos
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Gráfico 17 – Aspectos gerais – renda pessoal 
Fonte: Dados da enquete  

 

Quando questionados sobre a fonte de suas rendas, as variáveis 

apresentadas foram: trabalho/estágio, apenas fonte vinda da família (mesada), e a 

junção do trabalho/estágio e dos recursos da família.  

 

 
Gráfico 18 - Aspectos gerais – fonte de renda 
Fonte: Dados da enquete  

 

Outro ponto que caracterizou a população entrevistada é que dos 44 

(100%) entrevistados 30 (68,18%) desejavam trilhar carreira no mercado financeiro, 

7 (15,91%) desejavam ser empresários ou consultores e apenas 7 (15,91%), 

50%
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5%

12%
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trabalhar em outras áreas, porém, também, com alguma espécie de gestão 

(agronegócio, hospital, recursos humanos, entre outros). 

 

 

4.1.2 Caracterização do Estilo de Vida  

 

 

A caracterização do estilo de vida foi observada com o intuito de 

reconhecer o comportamento desses jovens e, consequentemente, adiantar uma 

percepção de consumo. Foi questionado sobre as coisas que os jovens faziam em 

suas horas vagas. As variáveis apontadas foram: esporte/academia, sair com 

amigos, estudar, jogar videogame, assistir a séries, ler, ouvir música, teatro/cinema, 

comer, restaurantes, festa/balada e estar com a família. Como a maioria dos 

entrevistados apontou mais de um requisito, eles foram separados e apontados via 

percentuais, conforme se observa na tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Estilo de Vida – atividades nas horas vagas 

Atividade nas horas 
Vagas 

Número Percentual 

Esporte e/ou Academia 25 56,82% 

Sair com amigos 12 27,7% 

Estudo  8 18,18% 

Videogame  3 6,82% 

Assistir a Séries 7 15,91 % 

Assistir a Filmes 7 15,91 % 

Ouvir Música 1 2,27 % 

Teatro/Cinema 5 11,36 % 

Comer (restaurante) 2 4,55 % 

Beber/Balada 3 6,82% 

Família  12 27,7% 

Ler 7 15,91 % 
Fonte: Dados da enquete  

 

Já com relação à inclinação para tecnologia e uso de mídias sociais, 

100% dos entrevistados apontaram possuir, sendo a internet basicamente o único 

meio utilizado para adquirir informações. Todos os entrevistados apontaram que não 

conseguem ver-se ou imaginar-se sem celular e internet. 
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Tabela 3 – Estilo de Vida – utilização de redes sociais  

Utilização de redes 
sociais 

Número Percentual 

Facebook 41 93,18% 

LinkedIn 22 50,00% 

Instagram 39 88,64% 

WhatsApp  15 34,09% 

TWITTER 5 11,36% 

SNAPCHAT 3 6,82% 
 
Fonte: Dados da enquete  

 

 
Tabela 4 – Estilo de Vida – canais de informação  

Utilização de redes 
sociais 

Número Percentual 

Internet  44 100% 

Físico (jornais, revistas) 7 15,9% 

Televisão 14 31.81% 
 
Fonte: Dados da enquete  

 

 

4.1.3 Características de Consumo 

 

 

Os jovens foram questionados sobre as características de suas compras 

físicas e suas compras on-line. Com relação às variáveis impulsionadoras para que 

os entrevistados realizem compras físicas, foram apontados: 
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Gráfico 19 – Consumo – aspectos considerados na compra física 
Fonte: Dados de enquete  

 

 

Para a população investigada, os fatores determinantes para sua decisão 

de compra em lojas físicas são basicamente a qualidade e o preço. O percentual de 

entrevistados que costumam planejar suas compras tanto na esfera física quanto on-

line foi muito semelhante. Em 65,1% (29) dos casos, declararam que as compras em 

lojas físicas costumam ser planejadas, já para aquelas on-line, esse número baixou 

para 59,09% (26), em contrapartida, 34,09% (15) responderam que não planejam, 

ou seja, se encontrarem um produto com preço e qualidade favoráveis, irão optar 

pela compra em lojas físicas, e on-line houve um leve aumento para 36,06% (16). 

Desta forma, a característica de comprar de forma planejada ou não está muito mais 

associada à característica de compra individual do que necessariamente ao canal 

utilizado. 

Apenas 4,55% (2) dos entrevistados revelaram que não costumam 

comprar pela via on-line, o restante 95,45% (42) apontaram hábito de compra on-

line, considerando os seguintes fatores para decisão: 

38%

32%

18%

1%1%2%
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Gráfico 20 - Consumo – aspectos considerados na compra on-line 
Fonte: Dados de enquete  

 

 

Na decisão de compra on-line foi possível observar a predominância do 

fator preço 26 (59,9%) e segurança 20 (45,5%). Já o tempo de entrega foi apontado 

em 25% (11) das respostas, e praticidade, 11,36% (5).  

Impulsionado pela literatura que sugere que esta geração prefere optar 

por pagar experiência ao invés de consumir produtos, questionou-se sobre se, na 

próxima aquisição, estariam planejadas experiências (viagens) ou algum produto, 26 

(55,09%) apontaram estar planejando uma viagem, 14 (31,82%) apontaram preferir 

bens duráveis e 7 (15,91%) afirmaram não estar planejando nenhum tipo de 

aquisição. 

 

 

4.1.4 Aspectos relacionados às Instituições Financeiras 

 

 

Dos 44 (100%) entrevistados, apenas 1 (2,27%) não possuía conta 

bancária. Os outros 97,73% (43) tinham vínculo com uma ou mais instituições 

financeiras, o que indica uma tendência por diversificação ou até mesmo a 

preferência por serviços específicos oferecidos em cada instituição. Destas 

42%

32%

18%

8%

O que leva em consideração nas compras on-line

Preço Sugurança/ confiabilidade / avaliações Tempo de entrega Praticidade
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instituições, 4 possuem estrutura física e on-line e as outras 4 atuam apenas através 

do ambiente on-line.  

 
Gráfico 21 – Instituições financeiras utilizadas 
Fonte: Dados de enquete  

 

No gráfico antecedente é possível observar que os grandes bancos 

privados ainda são a preferência dos usuários, sendo o Banco Bradesco o mais 

utilizado, seguido pelo Itaú, apontado por 50% da base. Mas vale ressaltar o fato de 

a XP Investimentos (instituição on-line) ser utilizada por 22,73% (10) da base, índice 

de escolha maior do que o obtido pelo Banco Santander, terceiro maior banco 

privado do país (Anbima), apontado por apenas 20,45% (9) dos respondentes. É 

importante mencionar o fato de que, por se tratar de uma instituição cujo foco é 

investimento, todos os usuários que apontaram a utilização da XP Investimentos 

também eram usuários de outras instituições financeiras, bancos propriamente ditos, 

o que corrobora a percepção de que os usuários buscavam serviços distintos entre 

as instituições apontadas. Claro que isso reflete o perfil dos entrevistados 

pertencentes à elite social do país.  

Quando se deu a análise pela ótica dos serviços utilizados por essa faixa 

etária, notou-se que eram diversificados e equivalentes aos serviços gerais 

oferecidos, como pode ser observado na tabela a seguir.    

 

 

 

 

Instituições Financeiras

Bradesco XP Investimentos Itau Banco do Brasil

Santander Nubank Órama Neon
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Tabela 5 – Instituições financeiras – serviços utilizados  

Serviço  Respondentes  Percentual 

Transferência 14 31,82% 

Conta Poupança  4 9,09% 

Investimentos  11 25,00% 

Cartões de crédito 8 18,18% 

Pagamento de contas  9 20,45% 

Fonte: Dados de enquete  
 

Nota-se, no entanto, que esta questão foi aberta, e a percepção é que 

nem todos os serviços tenham sido apontados pelos respondentes. Considerando 

esta possível lacuna, o questionário investigou quantos dos entrevistados poupavam 

seus recursos financeiros, sendo que a grande maioria, 84,09% (37), assinalou 

poupar dinheiro, enquanto apenas 15,91% (7) disseram que não. Questionados 

sobre as opções de investimento que são consideradas mais atraentes, a grande 

maioria escolheu produtos tradicionais do mercado financeiros, conforme ilustrado 

na sequência: 

 

 
Gráfico 22 – Instituições financeiras – opções de investimento 
Fonte: Dados de enquete  

 

Quando questionados quanto ao interesse em conhecer melhor as 

possibilidades de investimento, 90,91% (40) apontaram ter interesse em aprender 
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melhor sobre o assunto, e apenas 9,09% apontaram não necessitar, ou seja, o que 

sabem já pode ser considerado o suficiente.  

Dentro deste tema, foi investigada, também, a relação de confiança por 

parte dos clientes com as instituições financeiras para terceirizar a escolha pelo 

investimento. Enquanto 72,3% (32) dos entrevistados apontaram confiar em 

instituições financeiras para investir seus recursos, 18,18% (8) relataram não confiar. 

Já quando questionados se confiariam em seus respectivos gerentes para indicar 

investimentos, dos 35 entrevistados que responderam, 65,55% (23) afirmaram que 

não confiavam, e apenas 34,29% (12) disseram de sim. Os dados supracitados 

combinados com as alegações apresentadas pelos respondentes, quando 

questionados sobre sua percepção em relação à oferta de produtos dos bancos 

tradicionais, nesse caso em específico, 68,18% (30) responderam alguma percepção 

negativa sobre a oferta de produtos tradicionais.  

Os pontos apresentados que fundamentam a percepção negativa são que 

a oferta é limitada, pouco transparente, retornos baixos e custos altos. Essas 

afirmações corroboram novamente a identificação de uma demanda específica por 

parte dos usuários quando o tema é investimento, buscando um nível maior de 

suporte na tomada de decisão e apresentando até mesmo certo tipo de 

descontentamento com os produtos oferecidos pelas instituições bancárias 

tradicionais. 

Por fim, quanto às características dos entrevistados como investidores, 

considerando os perfis: conservador, moderado e agressivo, os jovens definiram-se 

da seguinte forma: 

 

 



    

65 

 
Gráfico 23 – Instituições financeiras – perfil do investidor 
Fonte: Dados de enquete 

 

As características de investimento foram apontadas de maneira 

relativamente distribuída, o perfil moderado alcançou 38,64% (17), já o conservador 

atingiu 34,09% (15) da base e 25% (11) dos entrevistados se definiram como 

agressivos em seus investimentos. Apenas 9,09% (4) ainda não conseguiram se 

definir como investidores. 

A partir dessa fase, buscou-se compreender as relações dos 

entrevistados no tocante às tecnologias ofertadas pelas instituições, 90,91% (40) 

apontaram confiar e usar as tecnologias on-line constantemente, e 9,09% (4) 

apontaram não utilizar as tecnologias on-line. 

Quando perguntados sobre os canais de relacionamentos mais usados, 

foram apontados: 

 

Tabela 6 – Instituições financeiras – canais de relacionamento usados 

Meio Respondentes Percentual 

Mobile 33 75% 

On-line  12 27,27% 

Caixa Eletrônico 4 9,09% 

Agência 7 15,91% 

Telefone  2 4,55% 

Fonte: Dados de enquete  
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Conforme essa tabela, os canais tradicionais como o telefone, as 

agências e até mesmo os caixas eletrônicos chegam, ao máximo, a 15,91% de 

utilização por esses usuários. A grande maioria acusa os meios on-line (mobile e 

internet) como suas respectivas preferências de utilização. Esses fatores de 

preferência sustentam os resultados com relação a usar um banco 100% on-line, em 

que 70,45% (31) dos entrevistados apontaram aderir e fidelizar-se a uma instituição 

100% on-line, já 29,55% (13) apontaram não se sentir confortáveis. 

Na tendência tecnológica na utilização das agências, as características 

necessárias para a fidelização foram apontadas como sendo:  

 

Tabela 7 – Instituições financeiras – fatores de fidelização  

Fatores de Fidelização Respondentes Percentual 

Atendimento 20 45,5% 

Taxa 22 50% 

Praticidade 11 25% 

Benefícios no App 8 18,18% 

Transparência 5 11,36% 

Eficiência 3 6,82% 

Fonte: Dados de enquete  
 

Na mesma linha de entender o relacionamento e as expectativas, os 

entrevistados foram instigados a pensar se, caso uma empresa de grande renome 

contemporâneo, como Pay Pal, Google, Amazon e Apple, iniciasse seus serviços 

como instituição financeira confiariam em investir, neste quesito, 55% (24) dos 

entrevistados acusaram que sim, 13,64% (6) responderam que não, e 27,27% (12) 

pensariam no assunto. Isso reforça o conceito de que a relação de confiança ainda é 

um pilar necessário quando se fala em relacionamento com instituição financeira, ou 

seja, somente instituições sólidas e com boa reputação de longo prazo são 

consideradas nas alternativas a instituições financeiras tradicionais, mesmo que 

estas não tenham histórico nesse segmento.  

Por fim, foi questionado o que estes jovens esperavam, ou seja, quais 

eram suas expectativas com relação às instituições financeiras para que a relação 

se tornasse a ideal. Os itens apontados foram: transparência (31,82%), 

atendimento/serviço (38,64%), agilidade (43,18%), confiabilidade/segurança 
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(31,82%), e taxas baixas (50%), o que indica que, apesar de uma demanda cada 

vez mais latente por produtos mais atraentes e agilidade na prestação dos serviços, 

a transparência e a confiança, itens que podem ser considerados como cruciais para 

a constituição de instituições financeiras de sucesso ao longo da história, continuam 

mostrando-se de suma importância nos dias atuais, mesmo para uma geração jovem 

cujo dinamismo e cuja intensidade do relacionamento mostram-se totalmente 

distintos das anteriores. 

 

 

4.2 2ª ENQUETE – FOCO NO RELACIONAMENTO E NA CONFIANÇA 

 

 

Os resultados da nossa primeira enquete, descritos anteriormente, 

serviram de base para um primeiro contraponto com a literatura sobre a questão do 

relacionamento e da confiança das gerações mais jovens com o sistema bancário. 

Com a crise das hipotecas na economia americana e a quebra do Lehamn Brothers 

em 2008, que detonaram uma crise financeira global, investidores e clientes 

perderam suas economias e ainda tiveram de ver o dinheiro de seus impostos sendo 

usados para resgatar grandes instituições, gerando impacto significativo nos níveis 

de confiança que os cidadãos depositam no sistema financeiro, inclusive, nos 

Bancos Centrais. Roth (2009) destacou que, após o período mais agudo da crise, os 

níveis de confiança nos governos na Europa aumentaram, mas não nas instituições 

financeiras nacionais.  

No artigo “Experiência de Confiança e Crise Financeira” (VAN DEER 

CRUIJSEN; HAAN; JANSEN, 2013), examina-se se as experiências de crise 

financeira afetaram a confiança dos respondentes nos bancos e no supervisor 

bancário, bem como a confiança generalizada. Os resultados sugerem que os 

clientes de um banco que foi resgatado são menos positivos em relação à posição 

de liquidez relativa de seu próprio banco do que os clientes sem essa experiência; 

os clientes de um banco que faliu também são mais propensos a considerar a 

possibilidade de uma falência bancária. E a confiança generalizada também é 

afetada pelas experiências de crise dos entrevistados: os entrevistados que foram 

clientes de um banco que faliu indicam um declínio significativamente mais forte da 

confiança generalizada em diversas instâncias da vida social do que os 
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entrevistados sem essa experiência. As descobertas sugerem, portanto, que as 

experiências de crise negativa têm pelo menos dois efeitos prejudiciais. Primeiro, 

reduzem a confiança no setor financeiro, prejudicando a estabilidade financeira 

devido à maior probabilidade de corridas bancárias e, possivelmente, prejudicando a 

intermediação financeira. Em segundo lugar, reduzem a confiança generalizada, o 

que pode reduzir o crescimento econômico. Além das variáveis "objetivas", 

descobrimos que a experiência pessoal com a crise desempenha também um papel 

essencial no contexto de explicar o grau de confiança nos bancos. Isso reforça 

estudos com base em períodos anteriores a crise de 2008, como os de Knell e Stix 

(2009), que mostram que a confiança nos bancos também pode depender do 

desempenho das instituições financeiras.  

Decidimos, então, realizar um segundo levantamento, com abrangência 

um pouco mais representativa que a do anterior e focalizando mais diretamente 

sobre as percepções do relacionamento com as instituições financeiras e a 

confiança nessas. 

Para essa nova etapa, contratamos um painel da MindMiners, empresa 

especializada em levantamentos on-line. A empresa utiliza uma base de mais de 50 

mil respondentes cadastrados que participam respondendo questionários através do 

computador ou celular. 

Nossa consulta abrangeu 200 pessoas, no período de 2/jul./2018 a 

3/jul./2018. A base teve 50% respondentes do sexo masculino e 50% do sexo 

feminino. Com relação à faixa de idade, 64% figuravam entre 25-30 anos e 36% 

entre 18-24 anos, todos pertencentes à geração millennial. A abrangência da 

enquete foi nacional com grande concentração no Sudeste (63%%), Nordeste (18%) 

e Sul (10%). Os respondentes da amostra figuravam nas classes A (29%), B1 (27%) 

e B2 (44%). Embora não possamos considerar este grupo como representativo dos 

millennials brasileiros, ele possui um perfil mais diversificado que o do levantamento 

anterior. 
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Detalhes da amostra 

 

 
Gráfico 24 – Trust em bancos – caracterização da amostra da 2ª enquete 
Fonte: MindMiners 

 

Em termos dos serviços utilizados, verificamos uma baixa penetração de 

soluções mais sofisticadas em relação ao levantamento anterior, provavelmente, 

reflexo da maior abrangência demográfica/social/geográfica deste grupo. 
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Produtos e serviços utilizados 

 
Gráfico 25 – Produtos/serviços utilizados 
Fonte: MindMiners 

 

Os serviços mais utilizados foram poupança (76%), cartão de credito 

(60%) e CDB (14%). Isso significa que há pouco conhecimento sobre investimentos 

ou também de que não há uma cultura de poupar para gastar futuramente, dado que 

poupança e CDB são os ativos mais líquidos no mercado financeiro. 

Em termos de canais de relacionamento, a maior parte dos respondentes 

utiliza os meios digitais, notadamente, os aplicativos via telefone celular, em linha 

com o verificado com os respondentes do grupo anterior. 

 

Meios utilizados para se relacionar com o banco 

 

 
Gráfico 26 – Principais formas de contato com o banco principal  
Fonte: MindMiners 

 

Apesar da digitalização do relacionamento, a adesão aos meios físicos, 

notadamente o caixa eletrônico ainda é significativa (34%), demonstrando que 

estamos distantes de relacionamentos 100% on-line. Raciocínio análogo se aplica 
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às fontes que os jovens usam para se informar sobre finanças: apesar do 

predomínio dos meios digitais, fontes “analógicas”, como familiares e amigos, ainda, 

possuem um papel importante.  

 

Fontes de informação  

 
Gráfico 27 – Principais fontes de informação sobre maneiras de poupar/investir  
Fonte: MindMiners 

 

Em termos de satisfação com os serviços prestados, a maioria (74%) dos 

jovens está satisfeita. Apenas 6% demonstraram algum grau de descontentamento 

que pode refletir de forma negativa na sua avaliação sobre a confiança no banco. 

 

Serviços prestados  

 
Gráfico 28 – Satisfação dos serviços prestados da principal instituição financeira 
Fonte: MindMiners 

 

Curiosamente, porém, este grau de satisfação não parece ser muito 

afetado pelas percepções em relação a temas específicos como o entendimento das 

necessidades dos clientes, orientações sobre investimentos e similares, conforme 

podemos verificar nos gráficos a seguir – em todas essas dimensões, os resultados 

ficaram abaixo da satisfação geral. 
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Necessidades financeiras 

 
Gráfico 29 - Meu banco se preocupa em entender minhas necessidades financeiras 
Fonte: MindMiners 

 

Auxílio na tomada de decisões 

 
 
Gráfico 30 – Meu banco me ajuda a tomar boas decisões financeiras 
Fonte: MindMiners 

 

Antecipação de necessidades 

 
Gráfico 31 – Meu banco antecipa minhas necessidades financeiras 
Fonte: MindMiners 

 

Os resultados também não são tão bons em duas outras dimensões do 

relacionamento: comunicação e transparência. 

 

Meu banco se comunica bem comigo 
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Gráfico 32 - Comunicação – concordância com a frase “meu banco se comunica bem comigo” 
Fonte: MindMiners 

 

Transparência  

 
Gráfico 33 - Transparência – concordância com a frase “Meu banco é transparente nas taxas e 
cobranças que faz”. 
Fonte: MindMiners 

 

Mas o que pode explicar essa discrepância entre a satisfação (uma noção 

mais generalista) e a avaliação sobre aspectos pontuais (porém mais objetivos) do 

relacionamento? Em nosso entender, isso se deve aos aspectos intangíveis: em 

termos de honestidade, confiabilidade e reputação, as instituições voltam a 

apresentar indicadores compatíveis como os de satisfação. 

 

Confiabilidade 

 

 
Gráfico 34 - Confiabilidade – grau de concordância com a afirmação “meu banco é confiável” 
Fonte: MindMiners 
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Honestidade 

 
Gráfico 35  - Honestidade – grau de concordância com a afirmação “Meu banco sempre é honesto 
comigo” 
Fonte: MindMiners 

 

Reputação  

 

 
Gráfico 36 -- Reputação – grau de concordância com a afirmação “meu banco tem boa reputação” 
Fonte: MindMiners 

 

O que os dados parecem indicar é que, para os jovens brasileiros, a 

confiabilidade e a reputação da instituição são importantes fatores para a satisfação 

geral com a marca financeira. Somente as elevadas notas deste quesito são 

capazes de explicar a relativamente elevada diferença entre a satisfação geral e a 

percepção mais objetiva sobre a capacidade dos bancos em anteciparem/auxiliarem 

decisões financeiras e suas dificuldades de comunicação/transparência em relação 

aos serviços cobrados.  

Mas os avanços tecnológicos colocam essa confiabilidade em risco? Nas 

duas enquetes, verificamos um elevado grau de adoção de soluções tecnológicas 

por parte dos jovens no seu contato com os bancos. Ao menos no caso brasileiro, 

esse risco pode ser menor do que é noticiado diariamente na imprensa. Segundo 

nossos jovens, os bancos têm feito um bom trabalho neste aspecto e estão 

preparados para competir com seus rivais digitais, conforme podemos verificar nos 

dois gráficos a seguir:  
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Avanços tecnológicos  

 

 
Gráfico 37 - Como seu banco está acompanhando as mudanças trazidas pela tecnologia 
Fonte: MindMiners 

 

Como podemos verificar, a maior parte (66%) dos respondentes acredita 

que seu banco principal não apenas está acompanhando bem as mudanças, mas 

também auxiliando os clientes nessa tarefa. Isso talvez explique o fato de que, 

mesmo reconhecendo os avanços dos players de tecnologia, a expectativa é que, 

em 5 anos, eles continuem a desempenhar um papel importante na condução da 

vida financeira de seus clientes, conforme podemos verificar na sequência. 

 

Expectativas sobre o futuro 

 

 
Gráfico 38 - Em 5 anos, quais dessas empresas/instituições vão gerenciar melhor as suas 
finanças/investimentos?  
Fonte: MindMiners 
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O que os dados das duas enquetes indicam é que, apesar de uma 

experimentação crescente com novas tecnologias e empresas deste setor, os 

bancos, em nosso país, ainda gozam de um prestígio razoável entre os jovens das 

classes A/B, e que sua confiabilidade/credibilidade são fatores importantes na 

conquista/manutenção dos recursos desta parcela da população. Mas existem 

grandes oportunidades de melhoria no relacionamento, como, por exemplo, a 

criação de uma jornada única do cliente na qual se tenha todos os canais 

interligados em um só, que, se não forem adequadamente endereçados pelas 

instituições, podem gerar oportunidades para empresas do setor de tecnologia, que 

também são populares entre este público, como os bancos digitais e as fintechs.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A proposta do nosso trabalho foi compreender as relações entre mudança 

geracional, tecnologia e as instituições financeiras no Brasil. Para isso, analisamos a 

difusão de novos canais de relacionamento e as percepções de uma parcela da 

geração millennial no tocante a alguns atributos das instituições financeiras 

brasileiras, bem como analisamos como o sistema financeiro está lidando com o 

aparecimento/transformações quanto às relações de consumo altamente mediadas 

pela tecnologia, no segmento mais jovem da sociedade. 

Após uma revisão da literatura e a análise de relatórios de mercado, 

realizamos dois surveys com jovens da geração millennial. A primeira enquete, de 

caráter mais exploratório, foi realizada com estudantes de escolas de elite de São 

Paulo e Campinas e serviu para testarmos algumas hipóteses de investigação. A 

segunda, mais aprofundada foi realizada com uma amostra de 200 jovens classes 

A/B, integrantes do painel on-line da MindMiners, empresa especializada na 

realização de enquetes on-line. 

O que os dados parecem indicar é uma expectativa dessa geração de 

jovens brasileiros de que as instituições financeiras tenham uma comunicação mais 

clara, transparente e ágil na oferta de produtos e serviços, para tanto, utilizando-se, 

prioritariamente, dos meiso digitais para antecipar suas necessidades. Ao mesmo 

tempo, encontramos uma elevada expectativa sobre a capacidade dos principais 

players do mercado brasileiro de acompanharem as mudanças tecnológicas, mesmo 

quando confrontados com algumas empresas de ponta do setor. A relação de 

confiança permanece como um dos principais fatores de escolha e fidelização por 

parte da geração millennial, que, apesar de ter um comportamento diferente de 

consumo das gerações anteriores, ainda preza pela confiabilidade e pela reputação 

como fatores importantes para a satisfação geral com a marca financeira.  

Uma das possíveis explicações para o bom desempenho dos bancos 

brasileiros é que os consumidores jovens no Brasil não viveram uma crise bancária 

de grandes proporções, como aconteceu nos EUA, em 2008. Infelizmente, não 

encontramos dados comparáveis para entender o que aconteceu com a geração dos 

anos de 1980/90 no Brasil, quando o sistema financeiro nacional passou por uma 

série de problemas (quebras do Nacional, Bamerindus, Econômico, etc.). Alguns 
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estudos apontam que essas turbulências podem ter um efeito duradouro sobre a 

confiança dos correntistas, dependendo do contexto do país. Esse certamente é um 

tema que merece nosso acompanhamento com vistas a futuros trabalhos e 

investigações. 

O presente estudo reforça a necessidade das instituições financeiras de 

adaptarem-se a um novo padrão de serviços e soluções para seus clientes, 

mormente, no que concerne à geração millennial. No Brasil, o ambiente competitivo 

dos bancos ainda é intenso mesmo após décadas de consolidação. O desafio, como 

em múltiplos negócios, é manter a relevância e a rentabilidade em um período de 

mudanças sensíveis. A ascensão dos millennials demanda um novo padrão de 

serviços e uma nova postura das empresas desse setor em geral. A exigência de 

maior transparência, mais informação e mais diálogo faz parte de um novo cenário 

que prescreve aprendizado das instituições financeiras. Se não forem 

adequadamente endereçadas pelas instituições tradicionais, essas questões podem 

gerar oportunidades para empresas do setor de tecnologia, os bancos digitais e as 

fintechs. 

Este estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente, na esfera da 

amostra que foi não probabilística e de conveniência, o que limitou a possibilidade 

de extrapolação para a totalidade de clientes de instituições financeiras. Outra 

limitação deste estudo está relacionada com a falta de dados históricos sobre a 

confiança nas instituições financeiras no caso brasileiro. 

Por fim, apesar das limitações identificadas e de outras que podem ser 

apontadas, considera-se que o estudo realizado permitiu conhecer melhor a 

expectativa e a percepção dos jovens brasileiros pertencentes à geração millennial 

com relação aos serviços financeiros e à confiança como fator importante na tomada 

de decisão e evolução tecnológica do setor de bancos. Dada a importância do tema, 

considera-se que muito há ainda de percorrer-se em termos de investigação nesta 

área, sendo, portanto, um campo fértil de estudo para outros pesquisadores, como 

por exemplo as diferenças de conceito entre confiança/credibilidade das instituições 

financeiras em relação a segurança de dados dos clientes que estas proporcionam,  

Pessoalmente, gostaria de salientar que esta dissertação proporcionou 

um excelente caminho para aprendizado pessoal e compreensão da delimitação dos 

caminhos a serem percorridos em estudos futuros e na prática profissional do 

mercado, como é o caso deste autor. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO: 1ª ENQUETE – FOCO NO ESTILO DE VIDA, 

CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO E RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS 

  

 

 

Este questionário faz parte de um estudo de Mestrado em Administração de 

empresas da Fundação Getulio Vargas e tem como objetivo compreender: Quais as 

percepções e expectativas que podem impactar o comportamento do jovem 

pertencente à geração millennial quanto aos produtos e serviços oferecidos pelas 

instituições financeiras. As informações contidas em sua resposta possuem caráter 

meramente científico, e, contribuirão para os objetivos deste estudo. 

É importante esclarecer ainda que todas as informações serão mantidas em sigilo e, 

que os sujeitos não serão identificados.  

Agradeço deste já sua participação.  

ASPECTOS GERAIS 

1. Idade:  

a. Até 18 anos 

b. 18-25 anos 

c. 25-30 anos 

d. Acima de 30 anos  

2. Sexo: 

a. Masculino 

b. Feminino 

3. Faculdade: _____________________________________ 

4. Curso:  ________________________________________ 

5. Ano de Ingresso: ________________________________ 

6. Ano de formação: ________________________________ 

7. Semestre cursando: ______________________________ 

ASPECTOS RELACIONADOS À RENDA 

1. Você possui renda? Se sim, qual a sua renda?  
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a. Até R$2.500,00 

b. Entre R$2.500,00 e R$5.000,00 

c. Entre R$5.000,00 e R$10.000,00 

d. Acima de R$10.000,00 

2. Qual a origem da sua renda?  

______________________________________________________________ 

3. Você sabe qual a sua renda familiar?  

______________________________________________________________ 

4. O que você pretende fazer quando sair da faculdade (profissão)?  

______________________________________________________________ 

5. Sua escolha está relacionada a uma expectativa de renda futura? 

______________________________________________________________ 

6. Qual sua expectativa de renda para os anos após a graduação? 

______________________________________________________________ 

ASPECTOS RELACIONADOS AO ESTILO DE VIDA 

1. O que você faz em suas horas vagas? 

______________________________________________________________ 

2. O que você gosta de fazer final de semana? 

______________________________________________________________ 

3. Quais redes sociais você utiliza? 

______________________________________________________________ 

4. Quais os canais de informação que você utiliza? 

_____________________________________________________________ 

5. Quantas horas por dia você passa nas redes sociais?  

____________________________________________________________ 

6. Você pratica atividades físicas? Quais? Quantas vezes por semana? 

______________________________________________________________ 

 

7. Quais as páginas on-line que você visita com frequência? Qual a frequência? 

______________________________________________________________ 

8. Quais os aplicativos que você mais usa em seu celular? 

______________________________________________________________ 
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9. Você sabe me dizer se os aplicativos e sites que você visita com frequência 

são também usados por seus colegas? 

______________________________________________________________ 

10. Como sua rotina impactada se você perdesse seu telefone ou computador?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11. Quais são suas prioridades de realização pessoal em curto prazo?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ASPECTOS RELACIONADAS ÀS CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO  

1. Quais os produtos que você mais consome? 

______________________________________________________________ 

2. O que você leva em consideração para compras físicas? 

______________________________________________________________ 

3. Quais os aspectos que você leva em consideração nas compras física? 

______________________________________________________________ 

4. Você costuma planejar seus consumos em lojas físicas? 

______________________________________________________________ 

5. Você investiga o histórico das lojas em que realiza compras físicas? 

_____________________________________________________________ 

6. O que você leva em consideração para compras on-line? 

_____________________________________________________________ 

7. Quais os aspectos que você leva em consideração nas compras on-line? 

______________________________________________________________ 

8. Você costuma planejar seus consumos em lojas on-line? 

______________________________________________________________ 

9. Você investiga o histórico das lojas em que realiza compras on-line? 

______________________________________________________________ 

10. Quem compra suas roupas? Quais os critérios que você ou quem compra usa 

para consumir? 

______________________________________________________________ 

11. Você usa algum produto de beleza? Quais? 

______________________________________________________________ 
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12. Existe alguma marca que você use com frequência? Por quê? 

______________________________________________________________ 

13. Em sua próxima aquisição, você pensa em alguma viagem ou em algum bem 

material? Poderia explicar? 

______________________________________________________________ 

ASPECTOS RELACIONADOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

1. Você já possui conta em uma instituição financeira? Se sim, qual? 

______________________________________________________________ 

2. Quais os serviços que você mais usa? 

______________________________________________________________ 

3. Você poupa dinheiro da sua renda? 

______________________________________________________________ 

14. Você investe? Qual seu objetivo em longo prazo com o possível ganho nos 

seus investimentos? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

15. Se você tivesse recurso disponível para investimento, qual seria sua opção?  

a. Ativos Imobiliários; 

b. Ativos do mercado financeiro em geral; 

c. Moedas digitais; 

d. Viagens; 

e. Outro: _______________________________ 

16. Se ainda não investe, pretende investir? Em que? 

______________________________________________________________ 

17. Você sente necessidade de aprender mais sobre investimentos? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

18. Você confia em alguma instituição financeira para investir seus recursos? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

19. Descreva sua percepção em relação à oferta de produtos dos bancos 

tradicionais: 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

20. Que tipo de serviço você procura quando abre conta em uma instituição 

financeira? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

21. Você se sente confortável ou confiante com as recomendações de 

investimento do seu gerente de conta? Gostaria que outra pessoa o fizesse? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

22. Se tivesse que se classificar dentro de um perfil investidor, qual seria? 

______________________________________________________________ 

23. Você utiliza as tecnologias da instituição financeira como banco on-line e 

aplicativos? Quais? 

______________________________________________________________ 

24. Qual o seu meio de atendimento mais utilizado no relacionamento com sua 

instituição financeira: 

a. Mobile 

b. On-line 

c. Caixa Eletrônico 

d. Agência 

e. Telefone  

f. Explique a 

preferência:__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

25. Como uma instituição financeira poderia adquirir sua fidelização?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

26. A instituição financeira implementou algum sistema, produto ou serviço que 

você considerou importante e/ou relevante nos últimos 2 anos? Se sim, qual? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

27. Quais os critérios que você usa ou usará para escolher uma instituição 

financeira? 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

28. O que lhe faria mudar de instituição financeira? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

29. Você utilizaria uma instituição financeira 100% on-line? Se sim, que tipo de 

produto ou serviço utilizaria? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

30. Se essas instituições não financeiras como: PayPal, Google, Amazon, Apple, 

iniciassem serviços de instituições financeiras, qual sua vontade para usá-

los?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

31. Qual o grau de confiança você teria em deixar seus dados pessoais nas 

empresas abaixo? (notas de 1 a 10, sendo 10 o nível mais alto de confiança) 

(___) Seu banco principal 

(___) Seu provedor de telefone/internet 

(___) Google 

(___) Facebook 

(___) Apple 

(___) Amazon 

32. O que é uma instituição financeira do futuro, para você? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

33. Descreva com o máximo de detalhes o que você espera de uma instituição 

financeira? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Assinatura e RG do Participante                                                                        
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO: 2ª ENQUETE – FOCO NO RELACIONAMENTO 

E NA CONFIANÇA 

  

MINDMINERS: Trust em Bancos (Pesquisa sobre Finanças - Mestrado FGV)  

Esta pesquisa será utilizada em uma dissertação de Mestrado da FGV/SP para 
conhecer melhor suas atitudes sobre tecnologia e o mercado financeiro.  

* informações do perfil dos respondentes disponível apenas para as respostas 
coletadas pelo Painel de Respondentes da MindMiners   

 

Pergunta 1: Em quantos bancos você possui conta-corrente ou investimentos?  

 

Pergunta 2: Além da conta-corrente, quais são os produtos/serviços que você utiliza 

no seu(s) banco(s) (assinale no máximo os 3 mais frequentes)  

 

Pergunta 3: Qual o principal meio que você utiliza para acompanhar sua conta 

corrente e/ou aplicar/resgatar investimentos (assinale até duas opções mais 

frequentes)  

 

Pergunta 4: O seu banco principal:  

 

Pergunta 5: Qual sua avaliação sobre os serviços prestados pelo seu banco 

principal?  

 

Pergunta 6: Pensando no seu principal banco, o quanto você concorda ou discorda 

das afirmações abaixo?  

 

Meu banco é confiável  
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Meu banco sempre é honesto comigo  

 
 
Meu banco se preocupa em entender minhas necessidades financeiras  

 

Meu banco se esforça para me atender bem  

 

Meu banco me ajuda a tomar boas decisões financeiras  

 

Meu banco se comunica bem comigo  

 

Meu banco me avisa sempre que existem problemas com minhas contas/aplicações  

 

Meu banco antecipa minhas necessidades financeiras  

 

Meu banco é transparente nas taxas e cobranças que faz 

 

Meu banco responde rapidamente quando eu reclamo ou busco maiores 
informações  

 

Meu banco tem uma boa reputação  

 

Meu banco me orienta corretamente sobre aplicações, produtos e serviços  

 
 

Pergunta 7: Em relação ao seu conhecimento sobre finanças, você diria que...  

 

Pergunta 8: Quais as principais fontes que você utiliza para se informar sobre 
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maneiras de poupar/investir seu dinheiro (assinale até as 2 mais importantes)  

 

Pergunta 9: De maneira geral, em relação aos avanços da tecnologia, você acha 

que seu banco principal...  

 

Pergunta 10: Você faz ou já fez algum tipo de transação financeira utilizando os 

serviços abaixo? Se sim, assinale quais  

 

Pergunta 11: Em 5 anos, qual dessas empresas/instituições vai gerenciar melhor as 

suas finanças/investimentos? (assinale no máximo duas alternativas)  

 

Disclaimer  

As informações deste relatório, incluindo, textos e imagens, não poderão ser 
reproduzidas, transmitidas, distribuídas ou armazenadas sem o consentimento 
prévio da MindMiners. As informações disponibilizadas neste relatório são 
exclusivamente de caráter informativo, sendo que o MindMiners não se 
responsabiliza por qualquer dano direto ou indireto a terceiros, resultante da 
interpretação de seu conteúdo. São expressamente proibidas quaisquer 
modificações ao conteúdo deste relatório. Algumas partes do relatório poderão 
conter textos ou imagens protegidas pelos direitos de autor das entidades que as 
cederam.  

Os valores de porcentagem são arredondados para inteiros, o que pode ocasionar 
uma pequena diferença na soma total.  

 
 

 

 

 

 


