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RESUMO 

O presente estudo visa responder à pergunta de pesquisa: “Como ocorre o processo 

de implantação de uma plataforma digital de pagamentos, desenvolvida por uma 

fintech, que visa promover a inclusão financeira?”. Para isso, foi analisado o caso do 

CUFA Card, plataforma digital de pagamentos implantada na favela Parque União, 

parte do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, e na comunidade de Heliópolis, em 

São Paulo.  

Compõem o presente trabalho uma revisão de literatura, que nos permite compre-

ender como as fintechs podem ser uma oportunidade para se promover a inclusão 

financeira; e um estudo de caso, onde foram realizadas entrevistas com os grupos 

sociais envolvidos na criação ou implantação dessa plataforma, as quais foram 

transcritas, codificadas e analisadas utilizando o software Atlas TI©.  

Como principal contribuição, temos a análise de como ocorre a implantação de uma 

plataforma digital de pagamentos, que visa promover a inclusão financeira a luz da 

implantação do CUFA Card, bem como com a descrição de como ocorreu a articula-

ção entre diferentes grupos sociais para viabilização do projeto e explicitação do 

conteúdo resultante da implantação dessa tecnologia, a qual é derivada da parceria 

entre a fintech Conta Um e a organização FHolding/CUFA. 

Para isso utilizou-se do multilevel framework de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), uma 

teoria nativa do campo de sistemas da informação, que possibilitou um melhor en-

tendimento sobre o caso estudado, ao analisar, concomitantemente, aspectos tecno-

lógicos e sociais da implantação dessa da plataforma em um dado contexto onde 

essa está sendo inserida.  

O estudo contribui também com a geração de insights para pesquisas futuras e para 

a prática, ao estudar a relação entre fintechs e inclusão financeira, um tema ainda 

incipiente na literatura, e ao analisar o processo de implantação da plataforma de 

pagamento, destacando questões cruciais desse processo. 

 

Palavras-chave: 1. Fintechs; 2. Inclusão financeira; 3. Plataformas digitais; 4. Multi-
level Framework; 5. Cufa Card. 

  



   

 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims to answer the research question: "How does the process of 

implementing a digital payments platform, developed by a fintech, that aims to pro-

mote financial inclusion occurs?". For that, was analyzed the case of CUFA Card, a 

digital payment platform implemented in the Parque União favela, part of the Com-

plexo da Maré in Rio de Janeiro, and in the community of Heliópolis, in São Paulo.  

The present work compiles a literature review, which allows us to understand how 

fintechs can be an opportunity to promote financial inclusion; and a case study where 

interviews were conducted with the social groups involved in the creation or imple-

mentation of this platform, that were transcribed, coded and analyzed using Atlas TI 

© software. 

As a main contribution, we have the analysis on how this process occurs in the light 

of the CUFA Card implementation, as well as describing how the articulation between 

different social groups occurred to project feasibility and explicit content resulting 

from the implementation of this technology, which is derived from the partnership be-

tween the fintech Conta Um and the FHolding /CUFA organization. 

The work also brings as contributions the articulation of the multilevel framework, by 

Pozzebon, Diniz and Jayo (2009) and which is native to the information systems 

field, that made possible a better understanding of the case studied, while simultane-

ously analyzing technological and social aspects of the implementation of this plat-

form in a given context where it is being inserted. It also contributes to the generation 

of insights for future research and practice, studying the relationship between 

fintechs and financial inclusion, a still incipient topic in the literature, and analysing 

the implementation process of a payment platform, highlighting what is the crucial 

issues in this process. 

 

Keywords: 1. Fintechs 2. Financial inclusion. 3. Digital Platforms; 4. Multilevel Fra-

mework; 5. Cufa Card.   
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INTRODUÇÃO 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) são instrumentos importantes 

de inovação no setor financeiro, e sua integração como estratégias de inclusão soci-

al é necessária para alcançar desenvolvimento (DINIZ, BIROCHI, POZZEBON, 

2012). De acordo com levantamento de 2005 do Banco Interamericano de Desen-

volvimento (BID), há indícios de que a inclusão financeira impulsiona o crescimento 

econômico e reduz a pobreza. Sobre esse ponto, Beck e Demirguç-Kunt (2008) co-

locam que, nos países em desenvolvimento, os serviços bancários são escassos e a 

limitação de crédito é um fator que retarda o crescimento desses países e amplia a 

desigualdade de sua população.  

Por sua vez, as fintechs, termo que significa o acrônimo resultante de financial 

technology, tem ganhado cada vez mais destaque devido tanto aos volumes de in-

vestimento que tem atraído, quanto pelas inovadoras soluções financeiras que, em 

muitos casos, têm como principal resultado a inclusão financeira e social de indiví-

duos. Tal como o nome indica, as fintechs utilizam as tecnologias como base para a 

entrega de serviços, utilizando principalmente plataformas digitais. 

Considerando que há diversas ações que colaboram para ampliação da inclusão 

financeira, tais como os meios de pagamentos móveis, correspondentes bancários, 

iniciativas de educação financeira ou a criação de novos modelos de negócios (se-

jam sociais ou não), utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação ino-

vadoras como o blockchain, por exemplo, e que tenham como propósito a ampliação 

de pessoas e/ou empresas a serviços financeiros, o presente trabalho busca res-

ponder à pergunta de pesquisa: “Como ocorre o processo de implantação de uma 

plataforma digital de pagamentos, desenvolvida por uma fintech, que visa promover 

a inclusão financeira?” 

Apesar de compreender que a inclusão financeira não se refere apenas ao acesso 

de indivíduos e empresas a serviços financeiros, este estudo enfatiza o papel que as 

fintechs cumprem nesse contexto, colocando-as como potenciais soluções para que 

cada vez mais populações que ainda estão fora do sistema financeiro, possam 

acessá-lo e usufruir desse tipo de serviço. Para isso, além dos usuários dos cartões 

temos também a inclusão de revendedores (sócios-representantes), que participam 
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do processo de venda e distribuição dos cartões pré-pagos; e dos empreendedores 

locais, que se utilizam da plataforma com o objetivo de obter taxas menores e/ou 

nulas e condições melhores para recebimento.  

Considerando esse cenário, este estudo objetiva, e tem sua relevância centrada em 

descrever – a partir da implementação de uma plataforma digital de pagamentos em 

duas favelas nos dois Estados brasileiros diferentes, realizada através da parceria 

entre a fintech Conta Um, Favela Holding e Central Única das Favelas (FHol-

ding/CUFA) –, a implantação do CUFA Card em comunidades do Rio de Janeiro 

(RJ) e São Paulo (SP), bem como explicitar a articulação entre os atores para viabi-

lização do projeto e o conteúdo resultante dessa implementação nas comunidades 

do Parque União, parte do complexo da Maré no Rio de Janeiro e de Heliópolis em 

São Paulo, entendendo essa ferramenta como sendo importante para promover a 

inclusão financeira.  

Como base, a pesquisa conta com uma revisão de literatura sobre fintechs e inclu-

são financeira. Devido ao fato de que estes modelos de negócio são ainda recentes, 

e de que foi identificado um gap na literatura que abordasse ambos os temas, e que 

colocassem fintechs como uma opção viável para promover a inclusão financeira. 

A análise dos dados coletados foi realizada utilizando o multilevel framework, de 

Pozzebon e Diniz (2012), procurando entender e caracterizar cada uma das três di-

mensões (contexto, processo e conteúdo) propostas pelos autores nesse modelo. 

Para isso, foram criadas categorias de acordo esse modelo teórico.  

Para cada uma das categorias, foram criadas subcategorias, com base na análise 

dos dados, que foram separadas de acordo com cada grupo social entrevistado 

(Conta Um, FHolding / CUFA e Líderes Comunitários), de modo a identificar suas 

falas sobre cada uma das subcategorias.  

Cabe ressaltar que os grupos sociais analisados têm papel relevante na definição de 

tais categorias, por isso os resultados serão apresentados considerando seus posi-

cionamentos enquanto grupo.  

Tal análise permitiu entender os frames interpretativos de cada um dos grupos soci-

ais, os mecanismos de negociação utilizados e as consequências intencionais e não 

intencionais resultantes da implementação dessa tecnologia, contribuindo assim pa-
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ra o campo de administração de tecnologia da informação, ao fornecer insights à 

academia, iniciativa privada e instituições do terceiro setor, sobre como é possível 

implantar um projeto de inclusão financeira, a partir do uso de uma plataforma tecno-

logia de pagamentos, desenvolvida por uma fintech.  

Entre suas contribuições está também uso do multilevel framework, de Pozzebon e 

Diniz (2012) para analisar a implantação do CUFA Card, o que possibilita um melhor 

entendimento sobre o objeto de estudo, ao analisar aspectos sociais da implantação 

dessa tecnologia em um dado contexto de onde a mesma está sendo inserida. 

Assim, o trabalho contribui não só com a literatura, como também para a prática, 

com a geração de insights de como implementar esse tipo de tecnologia, e conduzir 

esse tipo de iniciativa para demais grupos sociais, que assim desejar, em um tema 

ainda incipiente na literatura, que é a relação entre fintechs e inclusão financeira. 

DESENHO DE PESQUISA 

Objetivos 

O objetivo geral da pesquisa é responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Como 

ocorre o processo de implantação de uma plataforma digital de pagamentos, 

desenvolvida por uma fintech, que visa promover a inclusão financeira?” a partir da 

implementação do de uma plataforma digital de pagamentos em comunidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo.   

A partir desse derivam os seguintes objetivos específicos: 

i) Descrever a implantação do CUFA Card em comunidades do Rio de 

Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). 

ii) Explicitar a articulação entre os grupos sociais para viabilização do projeto 

e o conteúdo resultante dessa implementação nas comunidades 

supracitadas. 
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Estrutura da dissertação 

O presente trabalho é composto por 7 capítulos, sendo eles: Capítulo 1 – Inclusão 

financeira e fintechs, que apresenta uma revisão bibliográfica dos temas centrais do 

estudo e base para justificativa do caso a ser estudado;  

Capítulo 2 – Marco Teórico, que apresenta o multilevel frameworks, marco teórico 

que será usado como lente de análise para o caso a ser estudado; 

Capítulo 3 – Metodologia, que apresenta as motivações para a escolha do objeto de 

estudo e como serão feitas a coleta e análise dos dados do caso a ser estudado;  

Capítulo 4 – O CUFA Card, que apresenta o descritivo do caso estudado, que é a 

implantação de uma plataforma digital de pagamentos em comunidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo com o objetivo de inclusão financeira e social, não só dos 

empreendedores dessas comunidades, que enfrentam dificuldades de obter 

máquinas de cartão e contas bancárias, bem como seus moradores, e o próprio 

espaço físico, através do desenvolvimento da economia local, com o fomento e a 

promoção de novas oportunidades de negócios, empreendedorismo e 

empregabilidade. 

Capítulo 5 – Caracterização do campo, que apresenta um descritivo das favelas 

brasileiras, aprofundando nos moradores e nas áreas estudadas em perspectiva 

comparada.  

Capítulo 6 – Análise dos dados, que apresenta e discute os resultados do campo, 

que foi realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre dezembro de 2017 e 

janeiro de 2018, com os atores envolvidos na criação e/ou gestão do projeto CUFA 

Card. 

Capítulo 7 – Considerações Finais, que apresenta as contribuições e grandes 

achados da pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 – INCLUSÃO FINANCEIRA E FINTECHS 

O conceito “inclusão financeira” é relativamente recente na literatura, sendo 

antecedido pelos termos “microfinanças” e “microcrédito” ao longo do tempo (DE 

ANDRADE; DINIZ, 2016). A inclusão financeira é definida como o acesso de 

pessoas ou empresas a produtos financeiros (CHAUVET; JACOLIN, 2017), o acesso 

a serviços financeiros formais por um preço acessível (DINIZ; BIROCHI; 

POZZEBON, 2012) ou, ainda mais especificamente, o acesso a serviços financeiros 

a custos acessíveis para segmentos da sociedade de baixa renda (ZUCARRO; 

BRIDWELL, 2016).  

Assim, a inclusão financeira tem ganhado destaque nas agendas internacionais, 

tendo em conta o seu papel em políticas de redução dos níveis de pobreza e de 

crescimento econômico (DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2012). Nesse sentido, a 

inclusão financeira não se limita aos indivíduos, sendo relevante também incluir 

nesse contexto as empresas, em especial as de pequeno porte. De acordo com 

Chauvet e Jacolin (2017), a inclusão financeira de empresas, por exemplo, pode 

aumentar a liquidez e estimular investimentos e, consequentemente, impactar a 

competição, diminuir os níveis de informalidade e até a estrutura industrial de um 

setor. Cabe destacar que existe também uma relação positiva entre a inclusão 

financeira e a concorrência bancária, sendo estas complementares (CHAUVET; 

JACOLIN, 2017). 

Dessa forma, a exclusão (e a inclusão) financeira pode ter efeitos nas decisões tanto 

de indivíduos, como de pequenas empresas (DEMIRGUC-KUNT; KLAPPER, 2012; 

DE ANDRADE; DINIZ, 2016).  

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) cumprem um importante papel 

como ferramentas de inovação. Segundo Diniz, Birochi e Pozzebon (2012), as TICs 

têm diminuído a distância existente entre economias locais e bancos através de, por 

exemplo, “automated teller machines (ATMs), Internet banking and point of sale 

(POS) devices” (DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2012, p. 2). Corroboram com essa 

ideia Bisht e Mishra (2016) ao estabelecerem que os dados indicam que os serviços 

financeiros impulsionados pela tecnologia resultaram num maior acesso financeiro 

para a população. 
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A população não incluída nas instituições financeiras tradicionais tem diminuído ao 

longo dos anos; o acesso aos serviços bancários passou de 28% em 2000 para 60% 

em 2015 (MEIRELLES, 2016). Em paralelo a isso, as soluções de transações 

virtuais, tais como Internet banking e mobile banking, passaram de 30% em 2008 

para 71% das transações em 2015, estimando-se que representem mais de 80% até 

2020 (MEIRELLES, 2016). 

Nesse sentido, e apesar desses números representarem transações realizadas por 

meio de instituições financeiras tradicionais, as TICs têm também possibilitado que 

outras soluções sejam desenvolvidas e disponibilizadas para a população, tais como 

soluções de pagamentos móveis e correspondentes bancários, sendo o primeiro 

mais comum em países asiáticos e africanos, e o segundo em países da América 

Latina. Tal predominância de soluções pode estar relacionada a questões de 

infraestrutura, regulamentação, bem como características socioeconômicas e 

geográficas. Especificamente no caso brasileiro, Diniz et al. (2013, p. 56) 

estabelecem que a ausência de regulação é uma das restrições para a expansão de 

soluções de pagamentos móveis no Brasil, o que dificulta o desenvolvimento de 

parcerias entre instituições financeiras e não financeiras que geralmente 

desempenham papéis importantes nos ecossistemas de pagamentos móveis.  

A inclusão financeira realizada através dos correspondentes bancários no Brasil 

significou grandes avanços no acesso a serviços financeiros, principalmente por 

parte de pessoas de baixa renda, moradoras de municípios com baixa (ou nula) 

disponibilidade de serviços (DINIZ; CERNEV; GONZALEZ; ALBUQUERQUE, 2013). 

Segundo Birochi e Pozzebon (2016), o número crescente de redes de agentes 

bancários voltadas para a inclusão financeira é um bom indicativo da eficácia dessa 

iniciativa na promoção do acesso a serviços financeiros, possibilitando também a 

inclusão de microempresários de baixa renda. 

Ainda que os avanços na inclusão financeira tenham sido significativos, ainda há 

caminho para trilhar: no Brasil, o número de agências bancárias por habitante 

representa metade do número de agências em países desenvolvidos (BADER; 

SAVOIA, 2013). Por isso, destacam Gonzalez et al. (2013) a necessidade de 

construir um sistema que inclua ainda mais pessoas, permitindo-lhes o acesso aos 

serviços financeiros, através de uma atuação conjunta dos principais atores na 
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prestação de serviços financeiros (GONZALEZ et al., 2013). Para além da questão 

da inclusão bancária da população, é preciso também avançar na educação 

financeira, considerada também como uma questão relevante para a efetiva inclusão 

financeira (DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2012; DE ANDRADE; DINIZ, 2016; 

MORAWCZYNSKI et al. 2010). 

Como destacam Braido e Klein (2017), uma das possibilidades favoráveis à 

promoção da inclusão financeira são as soluções de pagamentos móveis, 

principalmente pelo grande uso de smartphones e pela cada vez maior facilidade em 

utilizar as tecnologias móveis. Cabe colocar que as moedas sociais, também são 

instrumentos de inclusão financeira, visto que podem ser entendidas como um meio 

para se criar relações de troca sustentáveis, e consequentemente reduzir a pobreza 

e ampliar a qualidade de vida das populações menos favorecidas (SCOTT, 2016).  

Além de ser um caminho possível à inclusão financeira, as soluções de mobile 

payment também podem ter efeitos positivos na economia e para os consumidores, 

considerando que, ao facilitar o processo de compras, podem colaborar com a 

movimentação da economia (BRAIDO; KLEIN, 2017). Nesse sentido, Braido e Klein 

(2017) destacam que, no longo prazo, essas consequências também podem ser 

potencializadas ao incluir aqueles que não estão bancarizados, possibilitando que 

façam suas transações financeiras sem estarem necessariamente atrelados a uma 

instituição financeira tradicional.  

Sendo considerados mais como exceção do que como regra, as plataformas de 

pagamentos móveis, também colaboram para inclusão financeira, como em alguns 

casos de sucesso ocorridos no Quênia e Filipinas (DINIZ; CERNEV; 

ALBUQUERQUE, 2013). Colocam Diniz, Albuquerque e Cernev (2011) que o 

conceito de pagamentos móveis – ou mobile payment – não possui delimitações 

muito claras, ainda que o número de publicações nesse tema tenha aumentado. Por 

mobile payment eles entendem as transações feitas através do uso de tecnologias 

digitais móveis, que usaram ou não redes de telecomunicação móvel, e que podem 

ser ou não ofertadas por instituições financeiras tradicionais. Em seu artigo, Diniz, 

Albuquerque e Cernev (2011) analisam cerca de 200 trabalhos realizados sobre 

mobile money e mobile payment para identificar quais os obstáculos e incentivos e 

implicações socioeconômicas dessas iniciativas. Ao fazer a análise de artigos 
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publicados entre 2001 e 2011, Diniz, Albuquerque e Cernev (2011) verificaram que 

poucos trabalhos traziam reflexões sobre iniciativas bem-sucedidas ou fracassadas 

que haviam sido implementadas, o que poderia permitir o desenho e implementação 

de estratégias e políticas favoráveis a iniciativas desse tipo. Para além dessas 

reflexões mais gerais, Diniz, Albuquerque e Cernev (2011) colocando que para além 

das limitações geográficas (artigos concentrados em países ou regiões específicas), 

metodológicas e conceituais, existe um gap na literatura sobre a análise para além 

da adoção ou de análises de mercado, envolvendo questões regulatórias ou 

impactos socioeconômicos, por exemplo. 

Ainda que a análise de Diniz, Albuquerque e Cernev (2011) tenha sido realizada 

com artigos publicados entre os anos de 2001 e 2011, é de grande relevância a 

discussão colocada por eles, uma vez que, ao aprofundar o estudo de casos de 

implementação de iniciativas de mobile payment, pode ser possível desenvolver e 

aprimorar as estratégias e os ambientes de implementação, assim como identificar 

possíveis gargalos que podem impactar negativamente a implementação. 

Assim, ainda que com poucas evidências acadêmicas, diversas iniciativas têm sido 

pensadas visando a inclusão financeira. Como possíveis opções para a inclusão 

financeira, que não aquela realizada por instituições financeiras tradicionais, Scott 

(2016, p. 8) coloca a criação de instituições financeiras baseadas em princípios 

sociais e de solidariedade, e o uso de tecnologias para diminuir os custos dos 

serviços financeiros, potencializando os incentivos para os prestadores de serviços 

financeiros. Nesse contexto, ao juntar essas duas opções, as fintechs podem 

mostrar-se como soluções inovadoras e que podem potencializar a inclusão 

financeira de indivíduos e de empresas. 

1.1. Fintechs 

O termo fintech engloba diversas iniciativas que fazem uso de tecnologias 

avançadas, principalmente com base na Internet, no setor financeiro, tais como de e-

commerce, pagamentos móveis, crowdfunding, crowdinvesting, entre outros. Tal 

movimento vem sendo impulsionado pelo ritmo acelerado dos desenvolvimentos nas 

áreas de dispositivos móveis, análise de big data, transição de dados para a 



   

 

9 

 

"nuvem", a personalização dos serviços on-line e com a convergência crescente das 

tecnologias da informação e comunicação (DAPP, 2014)1. 

Para Zavolokina, Dolata e Schwabe (2016), a partir de meados de 2012, as 

definições não científicas sobre o que são as fintechs surgiram na mídia, artigos e 

jornais. Mais recentemente surgiram as definições científicas, sendo que para Chiu 

(2016) temos que fintechs são um tipo de inovação financeira, dentre outras tantas 

definições existentes atualmente. 

Sendo um tema que atrai a atenção de especialistas de diversas áreas/vertentes, 

diferentes formas de definição e de classificação têm sido elaboradas por parte de 

pesquisadores desse tema. 

As pesquisadoras Vasiljeva e Lukanova (2016) categorizaram as fintech em três 

grupos de acordo com a sua finalidade: (i) orientadas para serviços, (ii) orientadas 

para dados e (iii) orientadas para processo. O primeiro grupo é composto por 

aquelas fintechs que desenvolvem tecnologias para serviços como empréstimos e 

câmbio (i.e., aqueles ofertados tradicionalmente por instituições financeiras). O 

segundo grupo enfoca sua atuação na coleta, armazenamento, análise e outras 

atividades relacionadas a dados. Por último, o terceiro grupo foca sua atuação no 

aumento da eficiência e automação de processos. 

Para os pesquisadores Gonzalez, Cernev e Diniz (2016, p.163-165), o termo fintech 

abrange diversas iniciativas financeiro-tecnológicas, funcionando como um “grande 

guarda-chuvas” para inciativas que vão desde aplicativos de gestão financeira a 

plataformas de crowdfunding. Eles apresentam duas formas de classificação das 

fintechs: pela sua categoria de serviços e pela sua finalidade. No primeiro grupo, 

eles citam dez categorias de atuação, sendo elas: (i) serviço de pagamento, (ii) 

conta corrente, (iii) cartões de crédito, (iv) transferências, (v) investimento, (vi) 

financiamento, (vii) seguros, (viii) gestão contábil-financeira e assessoria, (ix) 

infraestrutura, e (x) criptomoedas. No segundo grupo de classificação, os autores 

estabelecem três categorias: (i) inclusão de público jovem, (ii) inclusão de público de 

baixa renda, e (iii) adição de serviços para públicos já bancarizados.   

                                                 
1 Publicado no relatório: Fintech – The digital (r)evolution in the financial sector. Deutsche Bank Re-
search. Frankfurt am Main. 
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Os autores Gomber, Koch e Siering (2017) por sua vez, possuem uma visão ampla 

do que são as finanças digitais, incluindo desde cartões com chip e de crédito, 

caixas eletrônicos até serviços mobile e de aplicativos. Dentro das finanças digitais 

os autores situam as fintechs como empresas da indústria financeira que têm 

potencial inovador e disruptivo de serviços financeiros tradicionais e que utilizam 

tecnologias baseadas na Internet para prestar seus serviços. Segundo Lee e Kim 

(2015), estes modelos de negócio podem oferecer serviços financeiros mais 

flexíveis, seguros e eficientes do que aqueles prestados por instituições financeiras 

tradicionais. Por isso colocam Gomber, Koch e Siering (2017) que as fintechs 

desafiam tais instituições, que devem estabelecer uma estratégia de competição, 

aquisição ou de cooperação com esses novos negócios. 

Por tratar-se de iniciativas inovadoras, elas têm atraído altos investimentos: para 

ilustrar a importância e o tamanho desse movimento, evidenciamos que as fintechs 

atraíram mais de 12 bilhões de dólares em investimento ao redor do mundo em 

2014, segundo o relatório: "The fintech revolution; Financial Services", publicado 

pela The Economist2. 

Autores como Cortet et al. (2016) e Kursh e Gold (2016) classificam as fintechs em 

dois tipos: disruptivas ou complementares. As fintechs disruptivas seriam aquelas 

que ofertam serviços novos, inovadores. O segundo tipo trata-se de empresas que 

trabalham junto a outra(s) empresa(s) do setor financeiro na oferta de serviços. 

Segundo Fonseca, Meirelles e Diniz (2010), tanto para o sucesso dos serviços 

financeiros, como para o conjunto de seus resultados, nas últimas décadas, as 

alianças estratégicas entre instituições financeiras, ainda que concorrentes, têm sido 

também fundamentais. Assim, a revolução provocada pela tecnologia de informação 

no setor financeiro tem o potencial de gerar rupturas.   

Dentro desse contexto, cabe citar o posicionamento editorial expresso pela Gartner3 

e redigido por Cohen (2016) – consultoria em tecnologia da informação que 

regularmente publica conteúdos para praticantes – a respeito de como as parcerias 

                                                 
2 Publicado no relatório: "The fintech revolution; Financial services" The Economist 9 May 2015: 
13(US). Academic OneFile. 

3 Gartner é uma consultoria em tecnologia da informação, que publica conteúdo para profissionais do 
mercado. 
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são fundamentais para a inovação digital em serviços financeiros. Segundo Cohen 

(2016) as parcerias com as fintechs podem dar aos bancos a agilidade que 

necessitam para apoiar a transformação digital e criar um ecossistema digital que os 

auxilia na retenção de clientes além na atração novos. Para tanto, ainda se faz 

necessário que os bancos desenvolvam plataformas bancárias digitais e que: (i) 

possibilitem a construção de um ecossistema digital de parcerias, incluindo 

fornecedores bancários e outros fornecedores de tecnologia não tradicionais, 

permitindo ao banco o oferecimento de serviços que atendam às exigências e 

promovam as experiências de clientes específicos; (ii) tenham compreensão 

abrangente das demandas dos segmentos de público alvo do banco, trabalhando 

com outras instituições, antes mesmo da consolidação de parcerias específicas; (iii) 

identifiquem para cada segmento de público alvo quais as parcerias que respondem 

às necessidades específicas de seus clientes; e (iv) desenvolvam produtos e 

serviços bancários digitais, que incentivem relacionados para além de seus clientes 

tradicionais. 

Por outro lado, sobre disrupção, temos que para Langley e Leyshon (2017) há vários 

fatores que contribuem para as fintechs terem essa característica e posicionamento, 

dentre eles estão o próprio mercado que estão inseridas – que é de nicho com 

empresas muito especializadas no produto e/ou serviços que desenvolvem –, a 

existência de uma grande penetração mundial de celulares com alta tecnologia, a 

identificação da população jovem com esse tipo de empresa em detrimento de 

instituições financeiras tradicionais.  

Segundo conteúdo descrito na 3ª edição do Relatório Radar FintechLab, que é a 

maior iniciativa de monitoramento desse segmento no Brasil, as fintechs se propõem 

revolucionar o mercado financeiro através de iniciativas que promovam a mudança 

na interação prestador de serviço/usuário e nas mudanças estruturais das 

prestações de serviços no setor. Isso ocorre de quatro maneiras, como explicitado a 

seguir: 

(i) Através da criação de serviços e soluções que contam com user-centric 

design (desenho centrado no usuário, tradução nossa), tendo como principal 

diferencial competitivo a forma de relacionamento com seus usuários.  
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(ii) Através da promoção de serviços inovadores. Buscando suprir uma lacuna 

existente no mercado, uma vez que as instituições financeiras tradicionais 

concentram os serviços disponíveis no setor, e tal concentração limita o 

número de soluções disponíveis, assim como sua qualidade. Sendo que, 

muitas vezes, a prestação desses serviços por parte das instituições 

tradicionais fora baseada apenas na geração de receita e não no atendimento 

de necessidades latentes dos usuários desses serviços financeiros.  

iii) Por serem mais eficientes. Isso se deve a que fintechs são startups, ou 

seja, são empresas em estágio recente de criação, pouco hierarquizadas, 

com processos de tomada de decisão mais rápidos, e tendem a não terem 

vícios e/ou legados, bem como sistemas de tecnologia de informação que 

sejam ultrapassados, caso de grande parte das instituições financeiras 

tradicionais. É comum que sejam criadas para o atendimento de uma 

necessidade específica, sendo mais enxutas, focadas em seus core-business, 

contando com plataformas e ferramentas mais modernas que os bancos.   

iv) Por promoverem uma reestruturação de relações e redistribuição de poder. 

Algumas iniciativas eliminam atores, transformam ou invertem a lógica do 

mercado financeiro, que é o caso das blockchains4 e dos serviços peer to 

peer (P2P)5 por exemplo.  

Assim, o setor financeiro tradicional foi impactado com o rápido crescimento dos 

serviços operacionalizados através da Internet, sendo que as fintechs estão 

expandindo seu escopo do negócio para além da Internet (SHIM; SHIN, 2016). Por 

definição, a fintech é um modelo de negócio inovador que entrega, por meio de 

plataformas tecnológicas, produtos e serviços financeiros (BUCKLEY; WEBSTER, 

2016) 

1.2. Inclusão financeira e fintechs 

Como colocado anteriormente, as fintechs representam uma possibilidade para a 

oferta de serviços financeiros com valores mais acessíveis do que de instituições 

                                                 
4 Blockchains são uma espécie de certificadora digital para transações, usada principalmente com 
bitcoins.  

5 Serviços que não utilizam intermediários como forma de relacionamento. O caso de empréstimos 
sem intermediação de bancos, por exemplo.  
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financeiras tradicionais. Assim, de modo mais eficiente, elas utilizam canais 

eletrônicos para facilitar a navegação e acesso às plataformas de serviços. De 

acordo com Buckley e Webster (2016), as possibilidades de acesso a empréstimos, 

por exemplo, são maiores entre fintechs, que permitem o seu acesso a solicitantes 

com baixas pontuações de crédito ou que enfrentam barreiras geográficas. Tal 

ganho de eficiência tem permitido às fintechs agregarem valor aos seus serviços, 

assim como diminuírem os custos de transação em relação aos bancos tradicionais 

(GONZALEZ; DINIZ; CERNEV, 2016). Segundo os autores, além do fato de que 

apenas 68% da população brasileira possui conta bancária (em países 

desenvolvidos, este número representa apenas 43% da população), existe uma 

procura por serviços mais eficientes, inovadores e personalizados às demandas dos 

consumidores, fatores que propicia a criação de fintechs. 

Assim, uma série de autores indicam que o cenário atual é favorável para o 

desenvolvimento desse tipo de negócio. O autor Mead (2016) coloca que as fintechs 

conseguem entregar serviços mais inovadores e mais consumer-friendly, e que 

consumidores jovens estariam muito mais dispostos a optar por serviços financeiros 

prestados por empresas de tecnologia do que por bancos tradicionais, baseado em 

dados do Millennial Disruption Index. Dessa forma, consumidores não percebem 

mais as instituições financeiras como único caminho para adquirir ou contratar 

serviços financeiros. Segundo Van Der Kleij (2016), o cenário de descontentamento 

e desconfiança para com as instituições financeiras tradicionais é resultado das 

últimas crises financeiras. Para este autor, há um gap de atuação que pode ser 

suprido pela presença de non-bank banks, principalmente por empresas do ramo de 

TI (como o Facebook, por exemplo) que, devido ao grande número de dados que 

têm sobre indivíduos, podem oferecer serviços mais personalizados e com análises 

de risco baseadas nesses dados. Corroborando com esses autores, Arner et al. 

(2015) colocam o cenário favorável à criação de fintechs nos Estados Unidos devido 

à percepção pública, ao controle regulatório, às demandas políticas e às condições 

econômicas. Estes autores explicam que, se por um lado a crise financeira de 2008 

abalou a confiança que a população tinha nas instituições financeiras tradicionais, 

por outro, ela gerou também descontentamentos pelos altos índices de desemprego 

resultantes. Isto demandou mudanças na regulação do setor, assim como políticas 

combatessem o desemprego e aumentassem a disponibilidade de crédito. Os 
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autores descrevem isto como uma “tempestade perfeita”, que possibilitou que uma 

nova geração de participantes no mercado desenvolvesse o que entende por 

fintechs. 

Palafox (2016), co-fundador do Bankaool – primeiro banco online do México –, 

acredita que as fintechs e os bancos em plataformas digitais podem significar uma 

alternativa para aqueles que não têm acesso fácil às instituições financeiras 

tradicionais e, consequentemente, impactar qualidade de vida desses indivíduos. 

Segundo ele, soluções financeiras em plataformas digitais podem diminuir a 

exclusão financeira de populações rurais ou de áreas urbanas muito pobres, 

permitindo-os participar da economia digital e melhorando o relacionamento entre 

prestadores de serviços financeiros e clientes. Conforme destaca, o cenário é 

favorável para o desenvolvimento de fintechs considerando que há cerca de 2,5 

bilhões de adultos excluídos do sistema financeiro formal e que os índices de 

penetração de Internet e de telefone celular alcançou 40% e 50% respectivamente. 

Porém, ainda é preciso avançar nas questões regulatórias, de modo a criar 

ambientes que sejam favoráveis para o desenvolvimento desse tipo de negócio. 

Como colocado anteriormente, os autores Gonzalez, Cernev e Diniz (2016, p. 165) 

sugerem a categorização das fintechs em três tipos de acordo com sua finalidade: (i) 

inclusão de público jovem, que estaria habituado a outras experiências tecnológicas 

e expectativas financeiras; (ii) inclusão de público de baixa renda, considerando 

aquelas pessoas que tem acesso limitado ou que estão excluídas do sistema 

financeiro tradicional; e (iii) adição de serviços para públicos já bancarizados, com 

serviços inovadores e/ou complementares àqueles ofertados pelas instituições 

financeiras tradicionais. Este trabalho busca especialmente trabalhar sobre a 

segunda categoria – para inclusão de público de baixa renda –, entendendo que as 

fintechs têm um grande potencial de oferecer serviços e soluções para aqueles que 

estão excluídos do sistema financeiro tradicional, procurando desenhar serviços que 

atendam as especificidades desse público. 

Gonzalez, Cernev e Diniz (2016) citam algumas questões que poderiam aumentar a 

exclusão financeira dos emergentes sociais. Segundo eles, a cultura de uso de 

bancos e as necessidades financeiras e por serviços diferentes dos demais clientes 

dos bancos são alguns dos descompassos entre o serviço esperado e o serviço 
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prestado. Como exemplos, citam o fluxo de caixa dos emergentes sociais – nem 

sempre alinhado com o ciclo mensal que é proposto pelas instituições financeiras – 

e as formalidades do sistema financeiro tradicional – evidenciando uma busca por 

outros canais bancários. Nesse sentido, as fintechs têm a possibilidade de atender 

as necessidades de populações de baixa renda, que estão excluídas ou que têm 

acesso limitado aos serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras 

tradicionais. 

Além de favorecer a inclusão financeira de indivíduos, as fintechs podem também 

impactar positivamente as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) (HALLY, 2016), as 

quais representam 80% da atividade econômica a nível global. Apesar de cumprirem 

esse importante papel na economia, as PMEs ficam desprovidas de empréstimos 

para expansão, de plataformas de pagamento seguras para seus negócios e clientes 

ou até de ferramentas de gestão financeira. Por isso, fintechs estão também 

cumprindo uma função relevante para as PMEs, ofertando serviços que permitem 

oferecer uma melhor experiência para seus clientes. Nesse sentido, e mais 

especificamente, Fidanza (2016) cita três razões pelas quais fintechs podem 

funcionar bem para as PMEs (i) aproximação dos empreendedores com seus 

investidores, além de diversos canais por meio dos quais os investimentos podem 

ser feitos (tais como plataformas de crowdfunding, crowd-lending, por exemplo); (ii) 

entrega de informação de forma mais próxima e rápida para mais investidores ao 

mesmo tempo; e (iii) padronização de informações, de modo a disponibilizas mais e 

melhores informações para investidores. 

Por sua vez, Cockerton (2016) também discorre sobre a importância das fintechs 

atualmente e sobre quais cenários podem impulsionar a presença dessas empresas, 

exemplificando isto com o caso de Londres. A autora destaca que as fintechs já 

atraem investimentos, portanto seria preciso que cidades/países desenvolvessem 

cenários favoráveis ao seu desenvolvimento, através de regulação e incentivos 

fiscais, da atração e retenção de talentos nas cidades, por exemplo. Além das 

características destacadas por Cockerton, o texto de Tresca (2016) mostra que 

países emergentes também podem ser cenários propícios para o desenvolvimento 

de fintechs devido ao número de pessoas não bancarizadas e à falta de opções de 

serviços para estas populações.  
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O cenário para o desenvolvimento de fintechs é, portanto, positivo nos vários 

sentidos colocados acima. Certamente elas têm um papel relevante na inclusão 

financeira das populações atualmente excluídas, ofertando serviços inovadores e a 

baixos custos de transação devido ao uso de TICs. Em suma, como colocado pelos 

autores já citados e por Zavolokina et al. (2016), as fintechs podem empoderar seus 

consumidores por meio dos custos menores pela oferta dos serviços, de 

informações mais acessíveis e transparentes, e de relações da instituição e o 

indivíduo mais diretas, sem (ou com menor) presença de intermediários. 

Positivamente, ainda é baixo o número que regulamentações existentes para as 

fintechs no Brasil, para Silva e Prates (2016) esse tipo de empresa não deve ser 

submetida as mesmas regulamentações das empresas tradicionais do setor 

financeiro, como os grades bancos, ou as mesmas deixariam de ter baixos custos de 

transação, sendo esse um grande diferencial dessas empresas. 

Ainda sobre regulação, cabe citar o surgimento de um grande número de fintechs 

brasileiras, a partir de 2013 com a Lei 12.865, que regulamentou os novos arranjos 

institucionais, possibilitando a criação de contas de pagamentos, dentre outras 

modificações no sistema de pagamentos brasileiro. Uma das empresas que foi 

criada após essa lei foi a Conta Um, que será objeto do estudo de caso do presente 

trabalho.   



   

 

17 

 

CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 

Para realizar a análise do objeto de estudo do presente trabalho será utilizado o 

multilevel framework. O multilevel framework (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; 

POZZEBON; DINIZ, 2012) é uma abordagem utilizada em pesquisas sobre a 

implantação de tecnologia em um determinado contexto. 

2.1. Multilevel framework 

O multilevel framework consiste em uma abordagem que tem como base as 

perspectivas teóricas de structurationist view of technology, social shaping of 

technology e contextualism (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; POZZEBON; DINIZ, 

2012) e que tem sido utilizado para analisar as interações entre grupos, 

organizações e indivíduos (Ibidem). Pozzebon, Diniz e Jayo (2009) e Pozzebon e 

Diniz (2012) elencam quatro pontos da relevância do multilevel framework para 

analisar a implementação de artefatos de TI, sendo eles: (i) a combinação de níveis 

de atores – indivíduo, comunidade e grupos sociais – e a sua interação em um dado 

contexto cultural; (ii) a especificação dos interesses, das expectativas e dos 

pressupostos de cada um dos grupos sociais associados à implementação de tal 

artefato, formando o contexto; (iii) a identificação dos mecanismos de negociação 

através dos quais os grupos sociais interagem entre si, formando o processo; e (iv) a 

technology-in-practice, que é a tecnologia resultante do processo de negociação 

entre tais grupos, reconhecendo as consequências intencionais e não-intencionais 

formando o conteúdo. 

Assim, a structurationist view of technology baseia-se na teoria da estruturação – a 

qual tem como foco a estrutura e a ação. Dentro do campo de Sistemas da 

Informação, a pesquisadora W. Orlikowski possui dois trabalhos importantes onde 

traz a discussão sobre como a tecnologia se desenvolve e modifica por meio da 

ação humana, ao mesmo tempo em que tal ação humana sofre influências das 

tecnologias presentes nesse determinado contexto (ORLIKOWSKI, 1992; 

POZZEBON; DINIZ; JAYO, 2009). O outro trabalho importante da autora 

(ORLIKOWSKI, 2000) discute como a improvisação e a emergência podem ter um 

efeito na tecnologia e, especificamente, na technology-in-practice, entendendo que, 

durante ou após a implementação de uma tecnologia, há condições-limite que 

redefinem seu significado, suas propriedades e suas aplicações. Segundo 



   

 

18 

 

Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), é a compreensão de technology-in-practice que 

compõe o framework multinível, sendo importante identificar as intended e 

unintended consequences resultantes da implementação dessa tecnologia. 

Por outro lado, de acordo com Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), o social shaping of 

technology traz a compreensão de que a implementação de uma tecnologia é 

resultante de um processo de negociação entre os diversos atores, levando em 

consideração principalmente as diferentes lentes interpretativas (ou interpretive 

frames) (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; POZZEBON; DINIZ, 2012). 

Por último, o contextualism refere-se a contextos culturais e sociais de 

implementação e uso das TICs (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; POZZEBON; 

DINIZ, 2012). Buscando tomar em conta as questões contextuais, até então não 

consideradas pelos estudos organizacionais, o contextualism compreende três 

dimensões, sendo elas: o contexto, o processo e o conteúdo. A primeira dimensão 

considera os grupos sociais e seus technological frames que a compõem, 

identificando as percepções, expectativas e os interesses que formam parte desse 

cenário. A segunda dimensão busca compreender a implementação do artefato de 

TI, o que inclui identificar a influência que cada grupo social tem no processo de 

negociação, implicando na implementação e no uso desse artefato de TI. A terceira 

dimensão, conteúdo, considera tanto as características sócio-técnicas do artefato 

implementado, quanto as technologies-in-practice resultantes, identificando as 

intended e unintended consequences da implementação dessa tecnologia. 

Abaixo é possível ver a representação do multilevel framework, proposto Pozzebon 

e Diniz (2012). A ilustração permite notar a interligação existente entre as três 

dimensões do framework e, portanto, o porquê de cada dimensão ter um efeito sob a 

outra. 
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Figura 1 – Multilevel framework. 
Fonte: POZZEBON; DINIZ, 2012, p. 296 

Dessa forma, o framework proposto pelos autores (POZZEBON; DINIZ, JAYO, 2009; 

POZZEBON; DINIZ, 2012) organiza os conceitos nas dimensões contexto, processo 

e conteúdo. A dimensão contexto delimita o “espaço” e características onde serão 

implementados os artefatos de TI, permitindo identificar os grupos sociais que 

participam e influenciam esse processo, seus frames interpretativos, discernindo 

assumptions, expectations e interests de cada um desses grupos. A segunda 

dimensão, do processo, assimila como tais grupos afetam a implementação e a 

utilização do artefato de TI, jogando luz em seus mecanismos de negociação. A 

dimensão conteúdo é composta pelos resultados dos processos de negociação, 

distinguidos pelas características sócio-técnicas derivadas da implementação, que 

tomam em conta também as consequências intencionais e não intencionais 

resultantes do processo de implantação. 

A proposta para analisar o estudo de caso é, portanto, utilizar o multilevel framework 

para explicar a dimensão conteúdo do modelo de Pozzebon, Diniz, Jayo (2009). 

Esta dimensão é, no modelo desses autores, a tecnologia na prática, resultado das 

negociações da dimensão processo, junto às consequências intencionais e não 

intencionais de sua implementação. Aplicar este  framework na análise do CUFA 

Card é valiosa porque, sendo um processo de implementação recente, permitirá 

caracterizar a adaptação da plataforma realizada anteriormente a esse processo.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

O estudo será dividido em duas etapas, sendo elas: (i) revisão bibliográfica e (ii) 

realização do estudo de caso único. Portanto, o presente trabalho enquadra-se 

paradigmaticamente como interpretativista, de caráter exploratório, utilizando-se de 

método qualitativo como ferramenta para sua análise. Tal abordagem metodológica 

se deu por se tratar de dois temas emergentes, cujo estudo ainda é incipiente, 

havendo poucos estudos empíricos realizados que os relacionem. 

A primeira etapa foi a revisão bibliográfica dos temas que embasam este trabalho, 

sendo eles inclusão financeira e fintechs. Além de servir como base, para 

compreender os conceitos envolvidos e como estes se relacionam, revisar a 

bibliografia pertinente a esses três temas permitiu elaborar um roteiro de entrevista 

que dialogasse com as discussões levantadas por pesquisadores desses temas. 

A escolha pelo caso estudado se deve à sua singularidade, sendo a primeira 

plataforma de pagamento, vinculada a um cartão pré-pago, tendo como foco a 

inclusão financeira de moradores de favelas no Brasil. Optar pelo estudo de caso 

significa estudar as particularidades e complexidades de um caso único, 

considerando também as circunstâncias em que está inserido (STAKE, 1995).  

Neste estudo de caso, a unidade de análise é a articulação para a implementação 

do CUFA Card na favela Parque União, na cidade do Rio de Janeiro, e na 

comunidade de Heliópolis, na cidade de São Paulo6. Conforme será descrito 

posteriormente, o caso do CUFA Card, implementado pela parceria entre a Conta 

Um e a Favela Holding/CUFA, trata-se de uma solução desenvolvida por uma 

fintech, visando promover a inclusão financeira de moradores e empreendedores 

locais dessas comunidades, que têm restrições e/ou dificuldades para acessar as 

instituições financeiras tradicionais. O estudo aprofundado do CUFA Card permitirá 

também entender as consequências intencionais e não intencionais iniciais da 

                                                 
6 Ao realizar as entrevistas para a coleta do campo, notou-se a diferenciação no uso dos termos “fa-
vela” e “comunidade” por parte das pessoas entrevistadas. Quando este ponto foi aprofundado com 
os entrevistados, a explicação dada foi de que, no Rio de Janeiro, haveria um sentimento de perten-
cimento à favela, o que carregaria o sentimento de orgulho de pertencer à “favela” e de ser “favela-
do(a)”, enquanto que esse sentimento em São Paulo não existiria. Segundo a pessoa entrevistada, 
em São Paulo, as terminologias “favela” e “favelado(a)” seriam carregadas de sentido negativo, por 
isso seria mais comum o uso do termo “comunidade”. Optou-se, então, por utilizar ambos os termos 
durante descrições gerais e, quando faz-se referência aos casos estudados, usar os termos “favela” e 
“comunidade” respectivamente para o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo. 
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implementação dessa tecnologia, no contexto supracitado, ainda que sejam apenas 

5 meses entre essa implantação e a realização do estudo de campo.  

Ao estudar o processo de implementação do CUFA Card utilizando como 

abordagem analítica o framework de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), será possível 

analisar as dinâmicas e negociações que ocorrem entre os grupos sociais. Essas 

são necessárias para viabilizar uma plataforma tecnológica voltada para a inclusão 

financeira, sendo esse o principal objetivo desse estudo. 

Sobre as limitações encontradas no decorrer da pesquisa, cabe citar a limitação 

bibliográfica que, por ser um tema relativamente novo – ainda mais quando trata-se 

no contexto do Brasil –, acabou por concentrar-se em alguns autores brasileiros. 

Sobre a coleta dos dados no campo, esperava-se contar com entrevistas com 

moradores, empreendedores e revendedores que estivessem usando-o/trabalhando 

com o CUFA Card. Isto foi uma das limitações encontradas na realização do campo, 

uma vez que, apesar de conversar brevemente com esses, não foi possível aplicar 

roteiro de entrevista previsto e nem foi possível gravar a conversa tida. Por fim, outra 

limitação encontrada foi a triangulação das informações com outras fontes, que não 

apenas entrevistas com os grupos sociais envolvidos. Esta limitação deve-se a que, 

por ser um projeto recente, não existem referências sobre o CUFA Card além dos 

grupos sociais que foram entrevistados e notícias de divulgação do projeto. Além 

disso, outras fontes que poderiam ter sido entrevistadas – tal como a empresa 

bandeira do cartão – não puderam ser contatadas devido à existência de um acordo 

de confidencialidade  (non-disclosure agreement – NDA). 

3.1. Escolha do caso estudado 

Considerando-se que o objeto de estudo supracitado ainda não tem uma vasta 

literatura disponível, optou-se por fazer um estudo de caso único, explorando as 

características do processo de implementação do CUFA Card na favela Parque 

União, na cidade do Rio de Janeiro, e na comunidade de Heliópolis, na cidade de 

São Paulo. 

Como será melhor aprofundado no Capítulo 4, o CUFA Card nasce de uma parceria 

entre a fintech Conta Um e a Favela Holding/CUFA. A fintech Conta Um nasce em 

2014 com o objetivo de oferecer uma alternativa – cartão pré-pago – para aquelas 
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pessoas que, independentemente do motivo, não possuíam acesso a serviços 

financeiros de instituições tradicionais. A Favela Holding/CUFA, por outro lado, 

nasce com o objetivo de gerar oportunidades para as favelas e seus moradores, e 

tem atuação a nível nacional e internacional. Alinhando os objetivos dessas duas 

parcerias, nasceu o CUFA Card, uma conta digital e cartão pré-pago com o objetivo 

de atender às especificidades de seu público-alvo: os moradores e empreendedores 

de favelas/comunidades. 

Entende-se que, por ser uma solução voltada e adaptada para seu público-alvo, e 

por ser desenvolvida em parceria entre uma entidade que atua junto a esse público, 

com uma fintech, o CUFA Card é um caso emblemático para analisar como fintechs 

podem potencializar a inclusão financeira. 

Após selecionar o CUFA Card como estudo de caso, o segundo recorte realizado foi 

identificar quais as favelas/comunidades nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 

onde a iniciativa estava sendo implantada. Por recomendação da CUFA, foram 

definidas como campo a favela Parque União, na cidade do Rio de Janeiro, e a 

comunidade de Heliópolis, na cidade de São Paulo. 

3.2. Coleta dos dados 

A coleta de dados para o estudo da implementação do CUFA Card na favela Parque 

União, na cidade do Rio de Janeiro, e na comunidade de Heliópolis, na cidade de 

São Paulo foi realizada entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, por 

meio de entrevistas semiestruturadas com líderes comunitários desses espaços, 

com gestores da Conta Um e com gestores da Favela Holding/CUFA envolvidos 

nessa iniciativa. O mesmo roteiro foi aplicado para os três grupos sociais, contudo 

nem todas as perguntas foram aplicadas a todos os entrevistados e, ainda, conforme 

fosse necessário, outras questões eram feitas de modo a detalhar ou esclarecer algo 

com a pessoa entrevistada. O roteiro de entrevista (Anexo 1) foi elaborado seguindo 

o modelo conceitual preparado a partir do framework multinível (POZZEBON; DINIZ; 

JAYO, 2009; POZZEBON; DINIZ, 2012). Assim, procurou-se com as entrevistas 

identificar as questões centrais do modelo conceitual utilizado: interesses, 

pressupostos e expectativas dos grupos sociais envolvidos e seus mecanismos de 

negociação. Identificamos questões também sobre as primeiras consequências 

intencionais e não-intencionais da implantação da tecnologia nas favelas estudadas.  
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Para identificar questões iniciais sobre o estudo de caso escolhido, foi realizada uma 

entrevista exploratória com um gestor da empresa Conta Um, no início do mês de 

agosto de 2017. Esta entrevista permitiu a identificação, por exemplo, do contexto de 

criação do CUFA Card e dos principais grupos sociais atuantes na implementação. 

O Quadro 1 apresenta quais os grupos sociais que foram considerados para realizar 

o estudo de caso. Da Conta Um, além da entrevista exploratória já realizada, foram 

entrevistados gestores que trabalharam diretamente na idealização e implementação 

do CUFA Card, entendendo o seu papel de principal fornecedor da tecnologia. Da 

Favela Holding e da Central Única de Favelas também foram entrevistados aqueles 

atores que participaram dessa articulação e implementação, além dos líderes 

comunitários, responsáveis pela articulação dentro da favela/comunidade, de acordo 

com o Quadro 1, abaixo. 

Identificador Grupo social 
Pessoas 

presentes 
Duração 

G1-1 Conta Um 1 30’25” 

G1-2 Conta Um 2 23’39” 

G2-1 CUFA/FHolding 1 25’13” 

G2-2 CUFA/FHolding 1 45’29” 

G3-1 Líder comunitario 1 15’48” 

G3-2 Líder comunitario 2 48’08” 

Quadro 1 – Lista de entrevistados 
Fonte: Elaboração própria. 

No desenho inicial desta pesquisa, contava-se com entrevistas de outros grupos 

sociais relevantes, tais como empreendedores locais, revendedores do cartão e 

pessoas usuárias do CUFA Card. Durante a realização do campo, e especificamente 

a visita realizada à favela/comunidade, foi possível conversar com esses atores, com 

a presença do líder comunitário de cada localidade, porém, devido à dificuldade para 

conversar com as pessoas desses ambientes, não foi possível gravar as conversas 

realizadas. Por isso, no Capítulo 5, serão descritas as dinâmicas dessa 

favela/comunidade, assim como os relatos do pesquisador, que contribuem para o 

detalhamento das dinâmicas dos territórios estudados. 
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A coleta do campo ocorreu entre os dias 14 de dezembro de 2017 e 12 de janeiro de 

2018. Foi realizada uma visita à favela Parque União, do Complexo da Maré na 

cidade do Rio de Janeiro, onde três pessoas foram entrevistadas separadamente. 

Nessa ocasião o pesquisador teve a oportunidade de observar participativamente de 

uma reunião de planejamento estratégico entre três executivos da Conta Um, dois 

líderes comunitários dessa favela, um representante da FHolding/CUFA, um 

empreendedor local e uma revendedora do cartão. Ou seja, os grupos sociais 

envolvidos diretamente com a implementação do projeto. Durante a reunião, que 

teve duração de aproximadamente três horas, foram discutidos todos os temas 

inerentes a operacionalização da tecnologia no campo, bem como os pontos 

positivos e problemas que foram mapeados durante os cinco primeiros meses do 

projeto. Tal experiência foi extremamente enriquecedora, contribuindo muito para o 

entendimento do pesquisador acerca do caso estudado. Cabe destacar a não 

autorização para que tal reunião fosse gravada, entretanto tal episódio possibilitou 

que fossem tiradas substanciosas notas de campo, utilizadas sobretudo para a 

consolidação do entendimento e análise dos dados que serão apresentados neste 

trabalho. 

Foi realizada também uma visita à comunidade de Heliópolis, na cidade de São 

Paulo, ocasião em que foram entrevistadas duas pessoas. Outras duas pessoas 

foram entrevistadas separadamente na sede da Conta Um, em São Paulo. 

As transcrições das entrevistas realizadas foram analisadas por meio do software 

Atlas TI©. Após serem definidas as categorias de analise – baseadas no referencial 

teórico –, tiveram seu conteúdo codificado. Posteriormente foram elaboradas teias 

(networks) para cada uma das categorias, a fim de se entender o fenômeno objeto 

do de estudo e elaborar os seus resultados. 

3.3. Análise dos dados 

Considerando o Capítulo 2 deste trabalho, onde foi apresentado o framework 

utilizado como base e para analisar os dados coletados nesta pesquisa, foram 

definidas as categorias de análise utilizadas para codificar as transcrições das 

entrevistas realizadas. Assim, as categorias de análise do conteúdo são 
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apresentadas segundo a abordagem analítica proposta neste trabalho, tendo como 

base o framework de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009).  

A análise qualitativa foi realizada utilizando o software Atlas TI©, o qual serviu para 

realizar a codificação, a análise, o estabelecimento de categorias – que agrupam as 

quotations com temas/assuntos parecidos – e para desenhar as networks para cada 

uma das variáveis. 

A análise realizada foi de cunho interpretativista, realizada sobre o material transcrito 

das entrevistas, e representavam a análise sobre a fala dos grupos sociais aos quais 

as pessoas entrevistadas pertenciam. 

3.4. O processo de codificação 

A partir das transcrições das entrevistas, foi realizada a codificação no software 

Atlas TI©, de modo a auxiliar na organização da análise qualitativa do trabalho. Além 

da codificação, o software foi utilizado para desenvolver as teias (ou networks), que 

auxiliaram na elaboração e estrutura da análise. 

A primeira etapa da codificação foi estabelecer as categorias de análise a partir do 

modelo teórico proposto no Capítulo 2.  Assim, as categorias criadas foram 

baseadas no multilevel framework (POZZEBON; DINIZ; JAYO, 2009).  

Após fazer uma leitura livre das transcrições, foi iniciado o processo de codificação. 

Foram atribuídos os códigos para identificação do grupo social ao qual a pessoa 

entrevistada pertencia. 

A atribuição de códigos a cada fragmento de texto seguiu, portanto, as categorias 

provenientes do multilevel framework que, após uma releitura, códigos puderam ser 

atribuídos, trocados, desvinculados de cada quotation. Feito isso, foram elaboradas 

as teias para cada uma das categorias. 

A análise do material coletado foi realizada a partir das teias. Ao analisar cada uma 

das categorias, foi possível agrupar as quotations que tratavam de 

assuntos/temas/abordagens similares, em subcategorias, as quais foram criadas a 

partir da análise do material. 
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CAPÍTULO 4 – O CUFA CARD 

A Central Única das Favelas – CUFA, é uma fundação criada em 1999, que hoje 

está presente em todos os estados brasileiros, e tem atuação em 17 países, tanto 

naqueles em desenvolvimento, como também nos considerados desenvolvidos. 

Cabe ressaltar que tem atuação nos âmbitos político, social, esportivo e cultural, e 

originou-se a partir da união de jovens de diferentes favelas cariocas que buscavam 

espaços para convivência, para expressarem suas atitudes e para realizar 

questionamentos sobre suas condições de vida. Atualmente – com uma equipe 

composta, em grande parte, por jovens formados em seus programas –, promove 

diversas atividades, como ferramentas de integração e inclusão social nas áreas da 

educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, literatura, gastronomia, audiovisual, 

teatro, produção cultural festivais de música, cinema, oficinas de arte, exposições, 

debates, oficinas de capacitação profissional, entre outras. Através dessas 

atividades, busca promover conhecimento e elevar a autoestima dos moradores das 

comunidades em que atua, oferecendo-lhe novas perspectivas7. 

A Favela Holding (FHolding), por sua vez, foi criada em 2003 a partir da iniciativa de 

Celso Athayde (atual Chief Executive Officer ou CEO), até então um dos 

coordenadores da CUFA, quem identificou a necessidade de mudanças na matriz 

econômica das favelas, baseada na economia informal ou até mesmo paralela. A 

Figura 2 traz um quadro-resumo com informações sobre o CUFA Card, a Conta Um, 

Favela Holding e CUFA. 

A FHolfing como gestora de participação societária, reúne um conjunto de 

empresários e empresas de diversos segmentos que já atuam ou que pretendem 

atuar em favelas, por acreditarem no potencial de negócios existentes nas 

comunidades, assumindo o desafio de investir e dispostas a ofertar produtos e 

serviços que originalmente estavam restritos a essa parcela da população. Em 2017, 

a FHolding agrupava em seu portfólio 22 empresas8, e seu objetivo é desenvolver a 

economia local, além do próprio território, e também dos moradores dessas 

comunidades, uma vez que a criação, oferta e implantação desses produtos e/ou 

                                                 
7 Disponível em: <https://www.cufa.org.br/sobre.php>. 
8 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/12/Como-funciona-o-
cart%C3%A3o-de-d%C3%A9bito-feito-%E2%80%98para-a-favela%E2%80%99> 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/12/Como-funciona-o-cart%C3%A3o-de-d%C3%A9bito-feito-%E2%80%98para-a-favela%E2%80%99
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/12/Como-funciona-o-cart%C3%A3o-de-d%C3%A9bito-feito-%E2%80%98para-a-favela%E2%80%99
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serviços nas favelas geram posições de trabalho, renda, surgimento de 

empreendimentos complementares, e alterações no território9. 

A FHolding, em seu website identifica que sua missão é “gerar oportunidades de 

negócios para as favelas e seus moradores”, tendo como visão, até 2025, “ser 

reconhecida como a maior criadora mundial de negócios nas favelas”. Seus valores 

são10: 

• Incentivar e potencializar o empreendedorismo nas favelas; 

• gerar renda, impacto social e qualidade de vida por meio de novos negócios; 

• criar interface entre empreendedores comunitários e empresas éticas e 

socialmente responsáveis;  

• desenvolver a economia comunitária; 

• inserir as favelas no mapa econômico brasileiro.  

A Conta Um foi criada em 2014 por um grupo de investidores com o intuito de ofertar 

uma alternativa para aqueles que, por qual fosse o motivo, não tinham uma conta 

bancária. Por meio do cartão pré-pago Conta Um, a empresa “visa ser uma 

plataforma de inclusão social, financeira, relacionamento e de negócios”11.  

O CUFA Card foi criado no início de 2017, com lançamento comercial em julho do 

mesmo ano, a partir de uma parceria entre a fintech Conta Um e a Favela Holding. 

Essa é a primeira holding social do mundo e tem como finalidade o desenvolvimento 

econômico das favelas e seus habitantes, sendo também a mantenedora da Central 

Única das Favelas (CUFA), fundação com atuação em favelas de todos os estados 

brasileiros, e presente em dezessete países12. 

                                                 
9 Disponível em: 
<http://www.dcomercio.com.br/categoria/economia/os_negocios_da_quebrada_entrevista_com_celso
_athayde> 
10 Disponível em: <http://www.fholding.com.br/o-grupo.php> 
11 Disponível em: <https://www.contaum.com.br/conta-um-sobre-nos>. 
12 Disponível em: 
<http://www.dcomercio.com.br/categoria/economia/os_negocios_da_quebrada_entrevista_com_celso
_athayde>. 

http://www.dcomercio.com.br/categoria/economia/os_negocios_da_quebrada_entrevista_com_celso_athayde
http://www.dcomercio.com.br/categoria/economia/os_negocios_da_quebrada_entrevista_com_celso_athayde
http://www.fholding.com.br/o-grupo.php
http://www.dcomercio.com.br/categoria/economia/os_negocios_da_quebrada_entrevista_com_celso_athayde
http://www.dcomercio.com.br/categoria/economia/os_negocios_da_quebrada_entrevista_com_celso_athayde
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Figura 2 – Resumo de informações sobre o CUFA Card, Conta Um, Favela Holding 
e CUFA. 
Fonte: elaboração própria. 

O CUFA Card, por sua vez, foi lançado no dia 11 de julho de 2017, em um evento na 

sede da CUFA, que fica no sob o viaduto de Madureira – um dos grandes símbolos 

do coração do subúrbio carioca, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Contou 

com as presenças de moradores e comerciantes, além dos embaixadores da 

iniciativa, a saber: Dudu Nobre, MV Bill, Nega Gizza e Ronan Oliveira, artistas 

populares.  

A iniciativa visa ser um canal de inclusão social e financeira para o desenvolvimento 

dos moradores de favelas e periferias de todo o Brasil, movimentando ainda mais a 

economia destes territórios, através da promoção e fomento de novas oportunidades 

de negócios, empreendedorismo e empregabilidade, atuando em conjunto com 

empreendedores comunitários13. Assim, trata-se de um cartão de débito pré-pago 

para compras físicas ou online, sem custo de adesão, anuidade ou taxas para 

compras e transferências entre CUFA Cards, vinculado a uma conta digital e é 

aceito em todos os estabelecimentos com bandeira MasterCard no Brasil. É 

                                                 
13 Disponível em:  <http://odia.ig.com.br/economia/empregos-negocios/2017-07-12/cufa-lanca-o-
cartao-da-favela.html>. 
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direcionado à população que continua sem acesso a serviços bancários tradicionais, 

seja por não ter como comprovar renda, por ter restrições no Sistema de Proteção 

de Crédito (SPC e SERASA) ou que enfrenta dificuldades de obter máquinas de 

cartão e/ou não deseja estar ligada a instituições financeiras tradicionais14 15.  

Previamente ao lançamento do projeto, foi realizado um levantamento pela CUFA, 

onde concluiu-se que “crédito de telefone na favela é dinheiro vivo”16, sendo 

constatado que “o empreendedor convencional paga, em média, R$160,00 por mês 

para usar máquina de cartão; e 83% dos moradores de favela têm celular, sendo 

que 97% deles insere crédito pré-pago. E, em média, gastam R$ 50 por mês com o 

aparelho.”17. Sendo assim, o modelo de negócio e monetização do CUFA Card está 

relacionado com essa dinâmica, existindo uma mensalidade no valor de R$8,00 – 

sendo que essa depende do valor disponível na conta, ou seja, o usuário do cartão 

apenas paga este valor mensal se tiver saldo em conta digital, não havendo dívidas 

caso o contrário aconteça –, e que é revertida automaticamente em R$10,00 de 

crédito de celular pré-pago para os usuários do cartão18. 

Dentro desse contexto, um dos pontos de atenção por parte dos idealizadores do 

CUFA Card no momento de elaboração do projeto foi que não houvesse 

comprovação de renda, consulta a instituições de proteção de crédito (SPC e 

SERASA) ou necessidade de abertura de conta bancária por parte dos usuários, e 

que os empreendedores comunitários pudessem receber à vista por suas vendas. 

Em entrevista ao portal Terra, tal preocupação fica expressa claramente em sua fala:  

"Uma coisa que sempre me preocupou foi endividamento do morador 

de favela, ele ficar com o nome negativado. O CUFA Card é a grande 

oportunidade de ele poder fazer compras e usar um cartão 

dignamente, sem precisar comprovar nada a ninguém (...). Muitos 

não têm emprego formal, isso faz com que o banco não dê crédito. 

                                                 
14 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/12/Como-funciona-o-
cart%C3%A3o-de-d%C3%A9bito-feito-%E2%80%98para-a-favela%E2%80%99>. 
15 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cufa-lanca-cartao-pre-
pago-para-moradores-de-favelas>. 
16 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cufa-lanca-cartao-pre-
pago-para-moradores-de-favelas>. 
17 Disponível em:<http://odia.ig.com.br/economia/empregos-negocios/2017-07-12/cufa-lanca-o-cartao-
da-favela.html>. 
18 Disponível em:<https://extra.globo.com/noticias/economia/cartao-para-moradores-de-favela-cufa-
card-sera-lancado-no-rio-21572286.html>. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/12/Como-funciona-o-cart%C3%A3o-de-d%C3%A9bito-feito-%E2%80%98para-a-favela%E2%80%99
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/12/Como-funciona-o-cart%C3%A3o-de-d%C3%A9bito-feito-%E2%80%98para-a-favela%E2%80%99
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cufa-lanca-cartao-pre-pago-para-moradores-de-favelas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cufa-lanca-cartao-pre-pago-para-moradores-de-favelas
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Agora isso acabou graças a nossa iniciativa (...). A taxa do 

comerciante da favela é zero. É o começo de uma revolução social, 

mas por vias econômicas, com incentivo à geração de trabalho e 

renda. Essa vai ser a grande moeda da favela brasileira”19. 

Isso explica o motivo da escolha por uma plataforma digital vinculada a um cartão de 

débito pré-pago, dado o atendimento de todos os pontos supracitados, e aderência 

com o perfil dos moradores e empreendedores das comunidades.  

Os idealizadores do projeto têm como meta atingir um milhão de clientes em seis 

meses20. Para adquirir o cartão CUFA Card foram distribuídos 65 multiplicadores, 

que farão o cadastro dos usuários e lhes entregarão o cartão no mesmo momento. 

Existem três tipos de equipe de multiplicadores: (i) os que atuam em postos físicos, 

(ii) os que atuam remotamente – com visitas porta a porta ou em eventos nas 

comunidades – e (iii) os que farão visitas para oferecer a parceria aos 

empreendedores formais e informais das favelas. Tais equipes foram distribuídas em 

31 favelas diferentes do Rio de Janeiro, a saber: Acari, Antares, Asa Branca, 

Bancários, Barbante de Campo Grande, Catiri, Cidade de Deus, Chaperó, Cidade 

Alta, Coreia, Dendê, Fallet Fogueteiro, Grota do Surucucu, Jardim Bangu, 

Manguinhos, Mineira, Muquiço, Parque União, Pedreira, Penha, Rio das Pedras, 

Rocinha, Sapo de Camará, Seropédica, Serrinha, Vidigal, Vigário Gera, Parada de 

Lucas, Vila Aliança, Vila Vintém e Vila Kenedy. Em paralelo às distribuições físicas, 

também foi disponibilizada a solicitação, a nível nacional, via o website: 

https://www.cufacard.com.br21 22 23 24. 

 

  

                                                 
19 Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/favela-holding-e-conta-um-lancam-o-cufa-
card,b73e7840ab2c78e606d2330dd3c07d0dw7gz4r74.html>. 
20 Disponível em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cufa-lanca-cartao-pre-
pago-para-moradores-de-favelas>. 
21 Disponível em:<http://odia.ig.com.br/economia/empregos-negocios/2017-07-12/cufa-lanca-o-cartao-
da-favela.html>. 
22 Disponível em:<https://medium.com/@MidiaNINJA/favela-holding-e-conta-um-lan%C3%A7am-o-
cufa-card-cart%C3%A3o-da-favela-66ba4e8a0fc>. 
23 Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/favela-holding-e-conta-um-lancam-o-cufa-
card,b73e7840ab2c78e606d2330dd3c07d0dw7gz4r74.html>. 
24 Disponível em:<https://extra.globo.com/noticias/economia/cartao-para-moradores-de-favela-cufa-
card-sera-lancado-no-rio-21572286.html>. 

 

http://odia.ig.com.br/economia/empregos-negocios/2017-07-12/cufa-lanca-o-cartao-da-favela.html
http://odia.ig.com.br/economia/empregos-negocios/2017-07-12/cufa-lanca-o-cartao-da-favela.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/favela-holding-e-conta-um-lancam-o-cufa-card,b73e7840ab2c78e606d2330dd3c07d0dw7gz4r74.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/favela-holding-e-conta-um-lancam-o-cufa-card,b73e7840ab2c78e606d2330dd3c07d0dw7gz4r74.html
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CAPÍTULO 5 – CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO 

Este capítulo aborda uma contextualização sobre as favelas estudadas, com desta-

que para como a violência e criminalidade moldam a geografia e a demografia des-

ses territórios.  

A descrição se inicia pela contextualização das favelas brasileiras, com destaque 

para sobre quem são os moradores, sua renda, acesso a serviços financeiros e uso 

e intenção de consumo de tecnologia. A seguir se faz uma exposição sobre as co-

munidades estudadas, e quem são os moradores do ponto de vista socioeconômico. 

Por último, contextualizamos também a disponibilidade de serviços financeiros exis-

tentes dentro e/ou nas adjacências das favelas onde o campo foi realizado.  

Tal descrição, visa suportar e corroborar com as análises e resultados nos dois 

campos realizados: favela Parque União, parte do Complexo de favelas da Maré no 

Rio de Janeiro; comunidade de Heliópolis, em São Paulo. A coleta de dados no 

campo foi realizada entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018.  

Para as descrições e análises que serão apresentadas a seguir, foram utilizadas 

informações extraídas do sistema de Geomarketing GeoFusion – OnMaps25, plata-

forma que utiliza as bases de dados de pesquisas do IBGE, como o Censo, a Pes-

quisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), e a PEA Dia26.  

Também foram utilizadas informações presentes na pesquisa intitulada a pesquisa 

Nova Favela Brasileira (2015)27, realizada pelo instituto Data Favela (empresa do 

grupo Favela Holding), e divulgada no Segundo Fórum Nova Favela Brasileira, reali-

zado em março de 2015, que contou com mais de dois mil entrevistados, em 63 fa-

velas de todas as regiões brasileiras. 

5.1. As favelas brasileiras  

Para se entender o contexto em que o CUFA Card está sendo implantado, faz-se 

necessário entendermos as características inerentes às favelas brasileiras. 

                                                 
25 Plataforma privada de software de geomarketing. Para mais informações, ver 
<https://geofusion.com.br/>. 
26 É a População Economicamente Ativa por em horário comercial, calculada com base em dados do 
Ministério do Trabalho, do IBGE e Projeções Geofusion. 
27 Data favela. Pesquisa Nova Favela Brasileira, 2015. Disponível em: < 
http://datasebrae.com.br/documentos2/pesquisas/Nova%20Favela%20Brasileira/Apresentacao_2o%2
0Forum%20Favela_Consolidado_Sebrae.pdf.> Acesso em 08 de Dezembro de 2017. 

http://datasebrae.com.br/documentos2/pesquisas/Nova%20Favela%20Brasileira/Apresentacao_2o%20Forum%20Favela_Consolidado_Sebrae.pdf
http://datasebrae.com.br/documentos2/pesquisas/Nova%20Favela%20Brasileira/Apresentacao_2o%20Forum%20Favela_Consolidado_Sebrae.pdf


   

 

32 

 

Sendo assim, segundo a pesquisa Nova Favela Brasileira (2015), atualmente exis-

tem 12,3 milhões de pessoas morando em favelas em todo o Brasil. Essa população 

concentra-se majoritariamente nas capitais e regiões metropolitanas do país. Tal 

concentração corresponde a 89% desses moradores. Sendo que, se as favelas fos-

sem um estado, seria o quinto maior do Brasil, atrás apenas São Paulo, Rio de Ja-

neiro, Minas Gerais e Bahia. 

Os moradores de favela têm um perfil etário mais jovem que a média nacional, sen-

do 29,1 anos contra 33,1 de não moradores de favelas no Brasil. A parcela jovem 

com idade entre 19 e 24 anos, moradora de favelas, é mais escolarizada que os ha-

bitantes mais velhos dessas áreas, representando 11% e 6%, respectivamente, o 

total de pessoas com ensino superior cursado. A pretensão entre essa parcela jo-

vem de fazer uma faculdade nos próximos 12 meses está presente em 38%, contra 

21% dos demais habitantes28. 

Os moradores de favelas brasileiras declaram que estão descontentes com os servi-

ços públicos que a eles são prestados, sendo que, em uma escala de 0 a 10, o índi-

ce de satisfação com a qualidade desse tipo de serviço é de apenas 5,26. Ainda so-

bre esse ponto, para 18% dos moradores o segundo maior problema das favelas é a 

violência e criminalidade, ficando atrás apenas de saúde (45%).  

Sobre a questão da violência e criminalidade, cabe ressaltar que quase 75% dos 

moradores de favelas declaram que existe tráfico de drogas nas comunidades onde 

vivem. E para 81% deles, isso não traz qualquer tipo de benefício para essas comu-

nidades.  

Para se entender o contexto em que o CUFA Card está sendo implantado, é impor-

tante também compreender as características dos moradores das fave-

las/comunidades. A seguir serão apresentados alguns pontos importantes que per-

mitem melhor entender e situar o contexto em que a tecnologia estudada está sendo 

implementada. Tais premissas serão confrontadas com a análise do caso, no capítu-

lo a seguir.  

Segundo a pesquisa Nova Favela Brasileira (2015), temos que:   

                                                 
28 Projeção Data Favela a partir do Censo/IBGE; Pnad/IBGE e IPEA. 
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• As favelas brasileiras concentram maior população negra que a média nacio-

nal, sendo os que se autodeclaram negros 67% dos moradores nesses territó-

rios contra 55% os que se auto declaram negros no restante do Brasil29. 

• cerca de 44% dos domicílios nas favelas são chefiados por mulheres, sendo 

que 70% das moradoras de favela têm filhos, sendo que 58% dessas tiveram 

a primeira gestação com até 20 anos de idade. 

Dados mostram também que 84% dos moradores das favelas dizem que pessoas 

que moram nesses territórios sofrem preconceito. Sendo que 52% deles afirmam 

que já sofreram algum tipo de discriminação por morarem em comunidades.  

Para 64% dos moradores, a favela é retratada de forma negativa em noticiários; e 

para 81% desses moradores é importante ter boa aparência para poder ser aceito 

dentro e fora das favelas. E cerca de 60% acredita que têm menos oportunidade 

para progredir na vida.  

Mesmo dentro desse contexto, a pesquisa evidencia também que 56% dos morado-

res de favelas consideram que sua vida melhorou no último ano, em relação a data 

do estudo, sendo o próprio esforço o principal motivo dessa melhora para 53% des-

sas pessoas. 

Em paralelo, 90% dos moradores de favelas se consideram felizes. E 78% desses 

são otimistas e acreditam que a vida irá melhorar no próximo ano, acima da média 

nacional, que é 42% apenas.  

Cerca de 52% dos moradores de favelas acredita que o Brasil seria melhor caso não 

existisse nenhum partido político, todavia 65% acredita que o voto é importante para 

a promoção da mudança no Brasil.  

Acreditam também no empreendedorismo como alavanca de transformação nacio-

nal, sendo que, são 3,8 milhões de pessoas com vontade de empreender nas favelas30. 

Desses, 63% deseja ter um negócio dentro das favelas e 53% desses querem abrir 

algo relacionado com alimentação. E 10% dos moradores de favelas já tomaram 

                                                 
29 Projeção Data Popular a partir da PNAD/IBGE  
30 Projeção Data Favela a partir do Censo/IBGE; PNAD/IBGE e IPEA; Pessoas com 14 anos ou mais. 
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alguma iniciativa visando abrir seu próprio negócio nos 12 meses anteriores à reali-

zação da pesquisa supracitada.  

Cabe ainda ressaltar que, mesmo se tivessem o dobro de sua renda mensal, 70% 

dos moradores de favelas declaram que mesmo assim continuariam morando nes-

ses territórios.  

Especificamente sobre renda, serviços financeiros e tecnologia nas favelas, entre 

2005 e 2015, a massa de renda das favelas cresceu 56% em termos reais, saindo 

de R$ 43,9 bilhões e atingindo R$ 68,5 bi, sendo essa massa de renda maior que a 

de 15 estados brasileiros31. Em 2015, a classe média passou a representar 60% da 

população brasileira, contra 40% em 200532. Atualmente a renda média dos traba-

lhadores das favelas brasileiras é de R$ 1.002,1433. 

Dos 12,3 milhões de pessoas que compõem os brasileiros moradores de favelas, 

apenas 4 milhões, ou seja 2/3 dessa população, têm conta em bancos. 

Com uma inadimplência média de 22% e taxa de negativação de 25%, representa 

53% o número de moradores que consideram que é muito difícil conseguir pagar 

todas as contas mensais, sendo que 35% se consideram endividados. Esse número 

aumenta para 45% selecionando apenas a população com faixa etária entre 35 e 49 

anos. E 82% dos moradores de comunidades declaram não ter nenhuma reserva 

financeira.  

 48% dos moradores de favela afirmam já terem usado cartão de crédito empresta-

do, apenas 13% já adquiririam algum tipo de seguro alguma vez na vida, e apenas 

8% ainda possuem o produto atualmente.   

Sobre o uso de tecnologia nas favelas, temos que 50% de seus moradores possuem 

computadores. Já 86% têm celular, sendo 50% smartphones. Representa 59% o 

número de pessoas que acessam a Internet, sendo que 80% dos jovens acessam 

                                                 
31 Projeção Data Popular a partir da PNAD/IBGE, POF/IBGE. Valores atualizados pelo INPC. 
32 Data Popular a partir da PNAD e Pesquisa Nova Favela Brasileira 2015. 
33 Projeção Data Popular a partir da PNAD –Valores inflacionados pelo INPC para janeiro de 2015 –
Estados selecionados. 
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regularmente. Sobre esse acesso, 73% dos moradores usam o celular para navegar 

na Internet, sendo que 20% desses moradores fazem compras na internet.  

Sobre as intenções de compra de tecnologia nos últimos 12 meses anteriores à pes-

quisa, estima-se que 2,1 milhões tinham a intenção de comprar um smartphone, 2,6 

milhões eram os que pretendiam comprar uma TV de LED ou LCD, cerca de 1,6 mi-

lhões visavam comprar um notebook e 1 milhão eram os que tinham a intenção de 

comprar um tablet.  

5.2. As favelas estudadas 

Aprofundando-se nas favelas estudas, cabe salientar que o Plano Diretor de Desen-

volvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, instituído pela lei 

complementar nº 111 de 2011, o artigo 234 define a favela como sendo uma: 

(...) área predominantemente habitacional, caracterizada por 

ocupação clandestina e de baixa renda, precariedade da infra-

estrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e ali-

nhamento irregular, ausência de parcelamento formal e víncu-

los de propriedade e construções não licenciadas, em desacor-

do com os padrões legais vigentes. 

O Rio de Janeiro é o único estado que tem mais de 10% de sua população morando 

em favelas, seguido de São Paulo, com cerca de 8% de seus moradores nesses 

territórios (IBGE, 2010). O Complexo da Maré, local onde se encontra uma das fave-

las estudadas, é composto por 17 favelas e é a segunda maior favela do Rio de Ja-

neiro, com uma população de 133.433 habitantes, distribuída em uma área de 4,34 

km2. O estado de São Paulo tem 23,2% de seus domicílios em locais como favelas, 

invasões e comunidades com, no mínimo, 51 domicílios, o que significa 2,715 mi-

lhões de moradores em áreas carentes (IBGE, 2010). 

Assim como outras áreas carentes da cidade do Rio de Janeiro, um dos problemas 

sociais que a favela convive é o do tráfico. O Complexo de favelas da Maré é dividi-

do entre três facções criminosas34. É neste complexo de favelas que se encontra a 

                                                 
34  Mapa da Ocupação Territorial Armada no Rio de Janeiro. Disponível em: < 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1CjpZqGvAV7WfAcPsjRvjoEzR10Y&hl=pt_BR&ll=-
22.89541000902202%2C-43.47165699999999&z=10>. 
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Parque União (Figura 3), a qual é comandada pela facção criminosa Comando Ver-

melho35 36, e é, junto à favela vizinha Nova Holanda, o principal ponto de distribuição 

de cocaína de todo o Rio de Janeiro37. Já as dinâmicas e divisões do comando da 

favela (que também pode ser exercido pela milícia), descritas no caso do Rio de Ja-

neiro, não são dinâmicas comuns em comunidades de São Paulo – ainda que conte 

com a presença da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) –, pois, 

conforme explica Carolina Grillo (2017) 

Constatamos haver uma significativa diferença de escala nas “firmas” locais 

do tráfico, pois cada “patrão” paulista costuma possuir apenas um ponto de 

venda de drogas, ao passo que os “donos de morro” cariocas tendem a co-

mandar as diversas “bocas” de uma mesma favela. Destacamos ainda, que 

esta diferença de escala se relaciona às dinâmicas organizacionais dos co-

mandos. No Rio de Janeiro, os comandos são redes horizontais de proteção 

mútua – fundadas na “amizade” – entre “donos de morro”, que chefiam “fir-

mas” do tráfico, cuja hierarquia é local. Já a estrutura organizacional do 

PCC não corresponde à hierarquia empresarial do tráfico e há, inclusive, 

muitos “patrões” que, embora se orientem pela conduta prescrita do PCC, 

não são “irmãos”. Como já foi dito, as posições políticas ocupadas no PCC 

visam à manutenção da “sintonia” no “crime”, o que independente da parti-

cipação nos negócios do tráfico. Todas essas diferenças impactam a socia-

bilidade local e cooperam para que, no Rio de Janeiro, a experiência dos 

moradores de favelas seja mais gravemente afetada pelo tráfico e a violên-

cia policial do que em São Paulo. (GRILLO, 2017). 

Além disso, a socióloga destaca que  

Os confrontos armados com a polícia são também mais intensos e recorren-

tes no Rio de Janeiro, onde traficantes reivindicam o controle dos territórios 

em que ocorre a venda de drogas, ao passo que em São Paulo, a polícia 

circula normalmente por toda a cidade e os traficantes apostam mais no pa-

gamento de subornos do que no confronto armado. Não há nas “biqueiras” 

paulistas, “soldados” responsáveis por funções estritamente bélicas, como 

ocorre nas “bocas” cariocas. (GRILLO, 2017) 

                                                 
35 O Globo. Disponível em: < http://blogs.oglobo.globo.com/na-base-dos-dados/post/violencia-o-
complexo-da-mare-em-5-graficos.html>. 
36 A facção criminosa Comando Vermelho é a mais poderosa do Rio de Janeiro e a segunda maior do 
Brasil. Para mais informações, ver < 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/13/politica/1484319135_043725.html>.  
37 Jornal Extra. Disponível em < https://extra.globo.com/casos-de-policia/maior-faccao-do-rio-fatura-1-
milhao-por-semana-redistribuindo-cocaina-partir-da-mare-20545499.html>.   
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Figura 3 – Delimitações do Complexo da Maré (à esquerda) e da favela Parque 
União (à direita). 
Fonte: Google Maps e GeoFusion - OnMaps. 

 A segunda maior comunidade da cidade de São Paulo é a de Heliópolis (IBGE, 

2010), localizada no distrito de Sacomã, na Zona Sul da cidade de São Paulo 

(Figura 4). O número de moradores na área de 1,6 km2 é de 43.985 habitantes (IB-

GE, 2010) e, em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)38 era de 0,696 

(no mesmo ano de referência, o IDH do Brasil era 0,727). Já a favela Parque União 

tem 20.226 habitantes (Figura 5) em uma área de 0,24 km2 e com um IDH em 2010 

era de 0,687.  

                                                 
38 O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (www.atlasbrasil.org.br) disponibiliza os dados por 
áreas recortadas pela homogeneidade socioeconômica. No caso da favela Parque União, os dados 
representam a Favela Parque União, Roquete Pinto e Piscinão de Ramos. 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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Figura 4 – Delimitações da comunidade de Heliópolis. 
Fonte: Google Maps e GeoFusion - OnMaps. 

 

Figura 5 – Total de população residente em Heliópolis (SP), Maré (RJ) e Parque 
União (RJ). 
Fonte: IBGE/ Projeções GeoFusion – OnMaps. 
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Na Figura 6 é possível ver a diferença do total de área (km2)  de Heliópolis, da Maré 

e de Parque União; assim como a diferença entre essas localidades no que diz res-

peito  densidade demográfica da área (Figura 7).  

 

Figura 6 –  Área total (km2) de Heliópolis (SP), Maré (RJ) e Parque União (RJ). 
Fonte: GeoFusion - OnMaps. 
 

 

Figura 7 – Densidade demográfica (habitantes/km2) de Heliópolis (SP), Maré (RJ) e 
Parque União (RJ). 
Fonte: GeoFusion - OnMaps. 

Dos domicílios presentes na comunidade de Heliópolis, mais de 67% são próprios e 

pouco mais de 28% são moradias alugadas, números muito parecidos com os da 

Maré: 67% e 29,8%, respectivamente. No caso da favela Parque União, 52,6% dos 

domicílios são próprios, enquanto que 45,6% são alugados (Figura 8). 
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Figura 8 – Condição de ocupação dos domicílios localizados em Heliópolis (SP), 
Maré (RJ) e Parque União (RJ). 
Fonte: GeoFusion - OnMaps. 
 

Analisando especificamente os habitantes dos territórios onde foram realizadas as 

visitas de campo do presente estudo, temos abaixo uma análise sócio demográfica 

comparando Heliópolis em São Paulo, o Complexo da Maré e a favela Parque Uni-

ão, no Rio de Janeiro.  

Apesar da discrepância populacional entre os territórios estudados, notamos que a 

renda média dos moradores de ambos os locais, pelo total de domicílios presentes 

nesses territórios, é semelhante, com os três apresentando maior proporção de mo-

radores pertencentes à faixa de renda C1 (Figura 9). A renda média é de 

R$2.493,47 em Heliópolis, que conta com um total de 15.519 domicílios; já a renda 

média no Complexo da Maré é de R$2.436,77, contando com 44.266 domicílios; e 

no Parque União, encontramos a maior renda média, que é de R$2.601,23, porém o 

menor número de domicílios, cerca de 7.023.  
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Figura 9 – Renda média, por faixa de renda, por total de domicílios em Heliópolis 
(SP), Maré (RJ) e Parque União (RJ). 
Fonte: IBGE/ Projeções GeoFusion – OnMaps  

Sobre o perfil de renda da população desses territórios (Figura 10), notamos que 

majoritariamente o perfil de renda é o C, sendo predominante nos 3 locais o perfil de 

renda C2, que conta respectivamente 26,25%, 34,55% e 33,47% para Heliópolis, 

Complexo da Maré e Parque União. Sendo que em Heliópolis as faixas C1 e C2 so-

madas correspondem a 53,99%; na Maré e Parque União, respectivamente, 63,51% 

e 66,19%.  

 

Figura 10 – Perfil de renda (número de domicílios por faixa de renda) de Heliópolis 
(SP), Maré (RJ) e Parque União (RJ). 
Fonte: IBGE/ Projeções GeoFusion – OnMaps. 
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Analisando apenas a população economicamente ativa (Figura 11), temos que o 

número absoluto de trabalhadores em Heliópolis é de 1.965, No Complexo da Maré 

é de 16.287 e apenas 484 no Parque União.  

 

Figura 11 – Perfil da Região (total de trabalhadores, total de população residente e 
faixa de renda) de Heliópolis (SP), Maré (RJ) e Parque União (RJ). 
Fonte: IBGE/Projeções GeoFusion - OnMaps. 

Assim, temos que a maioria da população desses territórios é considerada economi-

camente inativa39 (Figura 12), sendo 77,05 a porcentagem de pessoas fora do mer-

cado formal de trabalho em Heliópolis – o equivalente a 6.590 pessoas – 54,07% no 

Complexo da Maré – 19.173 pessoas – e 85,54% no Parque União – equivalente a 

2.864 pessoas.  

 

Figura 12 – População economicamente ativa em horário comercial (PEA Dia) de 
Heliópolis (SP), Maré (RJ) e Parque União (RJ). 

                                                 

39 População Residente Inativa, com 18 anos ou mais, que possui renda. 
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Fonte: Fonte: IBGE/ Projeções GeoFusion – OnMaps Baseadas na PEA Dia (2015). 

A população desses territórios caracteriza-se por ter um baixo nível de instrução 

formal (Figura 13), sendo que 60,9% em Heliópolis, 61,1% no Complexo da Maré, e 

61,5% no Parque União são residentes classificados como Sem Instrução ou Fun-

damental Incompleto. Representam 18,4% em Heliópolis; 19,2% no Complexo da 

Maré; e 18,1% no Parque União os que são possuem Fundamental Completo e Mé-

dio Incompleto. 

 

Figura 13 – Porcentagem e totais da população de Heliópolis (SP), Maré (RJ) e 
Parque União (RJ) por nível de instrução. 
Fonte: IBGE/Projeções GeoFusion - OnMaps. 

Sobre o potencial de consumo dessas comunidades (Figura 14), temos que: Helió-

polis tem um volume de aproximadamente R$745 milhões, o que representa um po-

tencial médio por domicílio de R$48.006,10; já todo o Complexo da Maré tem um 

volume de aproximadamente R$1.9 bi, com uma média domiciliar de R$43.277,69; 

sendo cerca de R$316 milhões o volume potencial do Parque União, que tem por 

domicílio, um potencial médio de R$45.134,78. Isso mostra que os territórios estu-

dados são semelhantes no que se refere ao seu potencial de consumo.   
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Figura 14 – Volume do potencial total (R$) por potencial médio por domicílio de 
Heliópolis (SP), Maré (RJ) e Parque União (RJ). 
Fonte: GeoFusion – OnMaps/ IPC Marketing40. 

Apesar dessas características e o significativo potencial dessas comunidades, a 

prestação de serviços financeiros nesses territórios é muito escassa. Em todo o 

Complexo de favelas da Maré existe apenas 1 agência lotérica, onde, em visita de 

campo, foi constatado haver cerca de 2 horas de fila, em um dia normal, para a rea-

lização do pagamento de contas (Figura 15). Existem, ainda, apenas 1 agência do 

Banco Itaú e outra do Banco do Brasil no entorno do complexo, localizadas na ave-

nida Brasil, principal via de acesso ao complexo de favelas. Não existem instituições 

financeiras tradicionais dentro do Parque União. 

                                                 

40 Os percentuais das categorias de potencial de consumo se referem à participação das categorias 
no potencial de consumo total, enquanto que os percentuais das subcategorias se referem à partici-
pação das mesmas no potencial de consumo da sua categoria. O potencial de consumo estimado 
2017 foi calculado com base na informação de potencial de consumo 2016 no IPC Marketing e na 
sociodemografia 2016 da Geofusion, com metodologia exclusiva da Geofusion. 
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Figura 15 – Fila para pagamento de contas na única lotérica do Complexo da Maré, 
no Rio de Janeiro. Foto tirada em visita de campo realizada em dezembro de 2017.  
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 16 – Localização das instituições financeiras adjacentes ao Complexo da 
Mare no Rio de Janeiro. 
Fonte: GeoFusion - OnMaps. 
Em Heliópolis existem 1 agência lotérica, 1 financeira Agibank41, 1 agência do Banco 

Caixa e outra agência do Banco Bradesco. Todos esses prestadores de serviços 

financeiros localizam-se no entorno da comunidade e não em seu interior, estando 

                                                 
41 O Agibank, antes conhecido como Agiplan, é um banco digital. Para mais informações, ver: 
<https://www.agibank.com.br/sobre/quem-somos>. 
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posicionados na Estrada das Lágrimas, principal via de acesso à comunidade 

(Figura 17).  

 

Figura 17 – Localização das instituições financeiras adjacentes à comunidade de 
Heliópolis, em São Paulo. 
Fonte: GeoFusion - OnMaps. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DOS DADOS 

Nesse capítulo, apresentaremos e discutiremos os resultados do campo, que foi rea-

lizado no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre dezembro de 2017 e janeiro de 

2018, onde foram realizadas 6 entrevistas realizadas com 8 atores envolvidos na 

criação e/ou gestão do projeto CUFA Card.    

Os resultados foram observados através da lente teórica do multilevel framework, de 

Pozzebon e Diniz e Jayo (2009), conforme apresentado no Capítulo 2. 

Sendo assim, foram criadas categorias de acordo os modelos teóricos descritos. 

Cabe ressaltar, que os grupos sociais analisados têm papel relevante na definição 

de tais categorias, pois isso os resultados serão apresentados considerando seus 

posicionamentos enquanto grupo.  

Para cada um das categorias, foram criadas subcategorias, com base na análise dos 

dados, que foram separadas de acordo com cada grupo social entrevistado (Conta 

Um, FHolding / CUFA e Líderes Comunitários), de modo a identificar suas falas so-

bre cada uma das subcategoria. Para isso foram codificados duzentos e um frag-

mentos de textos. As teias de cada subcategoria serão apresentadas conforme sua 

elaboração no software Atlas TI ©. 

6.1 Contexto  

Para a análise da dimensão contexto, onde está sendo implementada a plataforma 

digital de pagamentos do CUFA Card, foram analisados interesses, expectativas e 

pressupostos dos grupos sociais acima citados, conforme descritos no multilevel 

framework.  

Dado o volume de dados analisados para essa dimensão, foram criadas teias para 

cada uma das categorias, conforme segue abaixo.  

6.1.1 Interesses 

A categoria interesses contém trinta e dois fragmentos de texto, agrupados em qua-

tro subcategorias: (i) Empreender novo modelo de negócio, (ii) Confiabilidade, (iii) 

Geração de renda, (iv) Implantação efetiva.  
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A subcategoria “Empreender novo modelo de negócio” agrupa fragmentos de texto 

relacionados à implantação do CUFA Card. Identifica-se que existe um interesse 

mútuo entre a Conta Um e a FHolding/CUFA de realizar uma parceria objetivando a 

criação de um negócio que pudesse gerar valor para ambos os envolvidos, e conse-

quentemente promover impacto social, inclusão financeira e geração de renda para 

os usuários do CUFA Card. Tal ponto caracteriza-se por nos evidenciar que trata-se 

de um uma iniciativa inovadora e embrionária para ambos os grupos entrevistados, 

onde há uma participação societária igualitária entre eles, todavia que só gerará re-

sultado em um médio espaço de tempo, e que até lá ambos os parceiros disponibili-

zarão seus recursos com o objetivo de validar o modelo de negócio.  

A subcategoria “Confiabilidade” elenca as quotations que trazem o interesse dos 

grupos sociais envolvidos por transmitir confiabilidade aos demais envolvidos no pro-

jeto, principalmente por tratar-se do dinheiro das pessoas da favela/comunidade. 

Esta é uma questão muito importante e é colocada pelas pessoas entrevistadas da 

Conta Um, FHolding/CUFA e Líderes comunitários em diversos momentos. Todos 

demonstram algum nível de importância sobre a confiabilidade e a colocam como 

crucial para o sucesso do projeto, seja a confiabilidade nas parcerias estabelecidas 

e/ou na relevância de demonstrar confiança para a outra instituição parceira, seja a 

confiabilidade na plataforma, para que cada vez mais usuários passem a utilizar o 

CUFA Card para movimentar seus recursos financeiros. 

A “Geração de renda”, por sua vez, aparece como um dos interesses da FHol-

ding/CUFA e da Conta Um ao considerar, no desenho do projeto, a remuneração de 

revendedores (ou sócio-representante, como fazem referência às vezes). Apesar de 

as falas de ambos os grupos sociais serem positivas em relação à possibilidade do 

CUFA Card ter uma remuneração para revendedores, as falas distinguem-se pelo 

seu teor mais estratégico e de como operacionalizar a remuneração, ou mais de 

como o CUFA Card pode ser uma oportunidade de geração de renda e complemen-

tação para as pessoas revendedoras do cartão. Indo além, a “Geração de renda” é 

importante ao pensar tanto o engajamento de pessoas na favela/comunidade para 

divulgar o CUFA Card, o que está também ligado à confiabilidade (principalmente 

entre moradores), muito ressaltada. Dessa forma, o fato de uma pessoa da fave-

la/comunidade oferecer o cartão seria um diferencial considerando a confiança (e 

possibilidade de cobrança) entre moradores. 
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A subcategoria “Implantação efetiva” é composta de fragmentos de texto dos três 

grupos sociais entrevistados. Esta subcategoria traz as considerações que esses 

grupos fazem sobre o ‘sucesso’ da implantação do projeto, uma vez que se trata de 

sua iniciativa ainda não maturada, onde há diversas especificidades para que sua 

implementação seja concluída com êxito, bem como diversos desafios operacionais 

a serem resolvidos, a partir de constatações oriundas dos cinco primeiros meses de 

piloto do projeto.  Nota-se muito otimismo na fala de ambos os atores sobre o desti-

no e o potencial que o CUFA Card tem enquanto negócio e na promoção da inclusão 

financeira de moradores das favelas. Exemplos de quotations estão no Quadro 2.
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Empreender novo  

modelo de negócio 
05 

1. "(...) essas ações sociais são muito bem-vindas porque você acaba criando uma certa normali-
dade na comunidade, uma certa tranquilidade no próprio território. Então sempre muito bem-
vindas. E a CUFA é um patrocinador disso, é uma forma de levar ações..." (C). 
2. "(...) o Celso é muito antenado, ele é muito empreendedor, ele já percebeu logo a oportunidade 
que tinha lá; e nasceu do conceito o seguinte: o Celso sempre quis criar uma moeda da favela." 
(C). 

3. "(...) nós somos os maiores fiscais para que esse produto funcione e realmente traga benefí-
cios. E lá na frente vamos discutir se o projeto for rentável para se beneficiar de algum jeito os 
investimentos daqui da ONG, novos cursos e treinamentos, enfim... É um projeto né, startup.” (F). 

Confiabilidade 13 

1. "(...) na favela, a principal situação é se a pessoa é desconfiada, você precisa criar um elo de 
confiança; esse público é inseguro, no sentido de ‘poxa vida, eu não sei manipular, eu não tenho 
idade, eu não quero, eu preciso dar para o meu vizinho fazer... então a grande diferença é o pú-
blico, não o produto." (C). 
2. "(...) então a gente sempre tem que ter muita responsabilidade quando está apresentando um 
projeto. Então para eles foi a primeira vez que a gente chegou com um projeto que lidava com 
dinheiro das pessoas, então eles questionavam “como é isso?”, mas acho que imediatamente a 
gente colocou a seriedade disso, lógico que a gente colocou o que significava para o Celso colo-
car o nome dele, para a CUFA entrar nisso, então existia uma relação de confiança." (F). 

Geração de renda 03 

1. "(...) que é a possibilidade de as pessoas virarem representantes do CUFA Card e passarem a 
vender esse CUFA Card. Então, dentro dessa remuneração, que é a remuneração do plástico, 
como a gente fala, que é do cartão em si, esse revendedor fica com uma porcentagem." (F). 
2. "(...) é a mesma coisa do Rio, o [vendedor] fica com R$7,00 da adesão e tem uma ajuda de 
custos de R$1000,00.” (L). 

Implantação  

efetiva 
11 

1. "(...) esse projeto ainda não está maturado, mas o projeto já deu certo como conceito, como 
produto que é atrativo para investidores, para a própria bandeira do cartão, que é a Mastercard, 
principalmente para o público. Então esse projeto já deu certo." (C). 
2. "(...) então eu acho que o cartão tem tudo para dar certo, entendeu?" (L). 

Quadro 2 – Exemplos de fragmentos de texto codificados na categoria Interesses. 
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6.1.2 Expectativas 

A categoria Expectativas, também com base no multilevel framework, vinte e oito 

fragmentos de texto, agrupados em cinco subcategorias: (i) Modelo de negócio es-

calável, (ii) Moeda da favela, (iii) Singularidades das Favelas, (iv) Educação financei-

ra, (v) Resolutividade. 

A subcategoria “Modelo de negócio escalável” foi identificada apenas em fragmentos 

de texto associadas à Conta Um. Sobre esse ponto, temos que esse grupo social 

deseja escalar o modelo de negócio do CUFA Card para inicialmente trinta e duas 

favelas, sendo que já estavam ativos em doze dessas. A Conta Um considera-se 

agressiva em sua estratégia de distribuição/venda dos cartões e objetiva chegar ao 

número entre trezentos e quatrocentos mil usuários em um período de um ano (ja-

neiro a dezembro de 2018).   

A subcategoria “Moeda da favela” é uma expectativa presente principalmente na fala 

das pessoas entrevistadas da FHolding/CUFA e, mesmo quando presentes na fala 

da Conta Um, faziam referência à expectativa da FHolding/CUFA sobre isso. Os fra-

gmentos de texto agrupados nesta subcategoria trazem então a expectativa de que 

o CUFA Card sirva como uma moeda da favela, fazendo com que o dinheiro presen-

te no território circule internamente entre clientes e negócios locais. Tal como outras 

atividades da CUFA, que são voltadas para atender ou solucionar as necessidades 

do público das favelas/comunidades, a expectativa de ter o CUFA Card como uma 

moeda da favela está também relacionada à circulação do dinheiro da favela sem 

tarifas, nem para o comerciante local, nem para o consumidor local. Isto se deve a 

que, ao utilizar essa plataforma para realizar pagamentos e/ou transferências, as 

transações estariam isentas de tarifas transacionais. 

A subcategoria “Singularidades das favelas” contém fragmentos de texto dos três 

grupos sociais. Ela está relacionada à expectativa de que o cartão CUFA Card aten-

da às singularidades da favela relativas a seus consumidores, seja pelo entendimen-

to de que é um público que tem potencial de consumo, seja pelo desenho da estra-

tégia do negócio que considera as especificidades desse público. Trata-se de uma 

população que sofre com o estereótipo de não ter boas condições socioeconômicas, 

todavia os atores identificam que há uma grande oportunidade de negócio ao se rea-

lizar a inclusão desse público, que é majoritariamente da classe C, com perfil de 
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consumo agressivo, e em um ambiente onde o dinheiro circula fora das instituições 

do sistema financeiro tradicional.  

A “Educação financeira” é uma subcategoria com quotations principalmente da Con-

ta Um e, quando presente na FHolding/CUFA, fazia-se referência à expectativa da 

Conta Um. Este grupo social espera que, ao utilizar um cartão pré-pago de débito, o 

público da favela/comunidade possa controlar melhor seus gastos e, por conse-

quência, trabalhar a educação financeira desses. Entre as pessoas entrevistadas da 

FHolding/CUFA identifica-se uma divergência, uma vez que se coloca a possibilida-

de de servir para a educação financeira, ao mesmo tempo que entende que, com 

esse mote, a aderência não seria tão alta.  O controle maior dos gastos ocorreria 

devido ao limite da movimentação de acordo com o valor que o usuário recarrega no 

cartão; mas o discurso de educação financeira não seria um atrativo na fave-

la/comunidade pois, segundo a pessoa entrevistada da FHolding/CUFA, as pessoas 

querem poder gastar. 

A subcategoria “Resolutividade” é composta por fragmentos de falas dos grupos so-

ciais FHolding/CUFA e Líderes comunitários. Sendo que, para esses é esperado que 

o CUFA Card, seja uma ferramenta resolutiva na prestação de serviços financeiros 

como transferências de recursos, pagamentos de contas, transações pela Internet, 

entre outros serviços, de modo a solucionar o gap existente entre potenciais usuá-

rios (moradores de favelas) no acesso a produtos e serviços financeiros. Todavia, é 

imprescindível para esses atores que essa solução não tenha o mesmo número e 

valores de tarifas oferecido pelas instituições financeiras tradicionais pela prestação 

de serviços dessa natureza, sendo mais aderente ao perfil do público morador de 

favelas. Exemplos de quotations estão no Quadro 3.  
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Modelo de negócio  

escalável 
07 

1. "(...) nasceu muito agressivo porque eles são muito agressivos, nós também somos mui-
to agressivos, o plano de negócios deles foi muito agressivo também, então a gente abra-
çar 700 comunidades no começo é difícil e quando você não tem foco, você acaba se per-
dendo. Então hoje o modelo de negócio hoje está muito mais conservador, só que a gente 
acredita que vai terminar o segundo ano com 300 – 400 mil cartões ativos dentro das fave-
las." (C). 
2. "(...) agora em 2018 está prevista uma expansão bastante significativa." (C). 

Moeda da favela 04 

1. "(...) então eu acredito temais no CUFA Card, eu fico lá falando que é a moeda das fave-
las, porque assim, pode se tornar, eu não acho difícil. Imagina você ter um CUFA Card, 
todo mundo da favela ter um CUFA Card, você prestar um serviço aqui e o cara transferir 
para o seu CUFA Card e por aí vai." (F). 
2. "(...) O CUFA Card aparece para a gente como uma possibilidade de moeda local tam-
bém, não só de inclusão financeira, mas de fato permitir que o dinheiro circule dentro da 
favela, com o comerciante e os consumidores da favela passem a utilizar essa ferramenta e 
passem a ter uma relação um pouco mais igual..." (F). 

Singularidades das  

favelas  
07 

1. "(...) Então é uma galera que “ah, favelado não tem grana”, não, não quer dizer que fave-
lado não tenha grana, acho que a gente tem sido surpreendido com essa realidade. Acho 
que vem muito com uma realidade caricato da favela, muito estereotipada da favela. A fave-
la consome e movimenta muito dinheiro no Brasil." (C). 
2. "(...) acho que falei muito sobre isso, que talvez seja sempre importante frisar. As favelas 
são um espaço de muita potência. As favelas brasileiras movimentam mais de R$800 mi-
lhões e isso é mais do que a população do Uruguai e do Paraguai movimentam." (F).  

Educação financeira 06 

1. "(...) assim, financeiramente falando, um povo muito desorganizado, muito desorganiza-
do com as finanças. Se pegar 100% da comunidade, 70-80% está tudo desorganizado, está 
tudo com as finanças bagunçadas, porque não tem essa coisa da educação financeira que 
a gente está tentando trazer. Então acho que isso vai ajudar demais a vida das pessoas 
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aqui dentro. empresa conduz a isso, é da educação financeira." (L). 

2. "(...) a gente não colocaria nosso nome num cartão de crédito, porque entendemos que 
estaríamos alimentando algo de uma forma não necessariamente responsável. A gente 
está trazendo um produto para pessoas que já se ferraram nessa relação com bancos, e 
por ‘n’ razões, não quer dizer que essas pessoas tenham nome suo e que por isso não são 
corretas, não são responsáveis." (F). 

Resolutividade 04 

1. "(...) o primeiro ponto para o Celso é “cara, não posso entrar na favela com um negócio 
cheio de tarifas”. Tarifa para saque, por exemplo, era uma tarifa que a gente não conseguia 
mexer e que a gente não conseguia reverter, então o que a gente sempre incentiva é que 
as pessoas não saquem. Ou saca o mínimo possível, vai usando, é aceito em qualquer 
estabelecimento com Mastercard; você gera pontos, porque você participa do Mastercard 
Surpreenda. Então assim, usa o cartão, não fica sacando, para evitar essas questões. Mas 
ainda assim a gente tem os pontos parceiros que eles viram pontos de saque, como uma 
forma dele fazer também a sangria do negócio dele." (F). 
2. "(...) ah cara, eu não vejo muita coisa negativa no cartão. O cartão tem taxas como todos 
os cartões tem de banco. E se você pensar, ele tem uma plataforma de um banco, você 
tem um banco aqui ó. Assim, eu não vejo dificuldade, eu não vejo coisas ruins não vejo 
coisas negativas, do meu ponto de vista." (L). 

Quadro 3 – Exemplos de fragmentos de texto codificados na categoria Expectativas. Fonte: elaboração própria. 
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6.1.3 Pressupostos 

A categoria Pressupostos (multilevel framework), contém trinta e cinco quotations, 

agrupadas em seis subcategorias: (i) Poder transformacional, (ii) Modelo fintech, (iii) 

Perfil não aderente aos bancos, (iv) Natureza do território, (v) Inclusão financeira, (vi) 

Potencial das favelas.  

A subcategoria “Poder transformacional” elenca fragmentos das entrevistas com 

gestores da Conta Um. Para este grupo social, o projeto do CUFA Card tem o po-

tencial de transformar o cotidiano das pessoas no momento em que elas passam a 

usar o cartão/conta digital, bem como transformar suas vidas a partir da geração de 

renda e não só da inclusão financeira, como também social. Ao dar acesso a uma 

plataforma de pagamentos aos usuários, como também ao possibilitar que aqueles 

que desejam ser revendedores (sócios representantes) façam dessa atividade um 

meio de subsistência, seria possível mudar não só o dia a dia dos moradores de fa-

velas, mas também a vida de quem se dispõe a ser um parceiro do projeto. É curio-

so notar que a FHolding/CUFA discorda desse pressuposto, sendo que, mesmo que 

possa ser uma fonte de renda para uma parcela de moradores dessas comunidades, 

tal iniciativa não é tida como substancial a ponto de promover a inclusão social, na 

visão desse grupo social. Esse é um dos poucos pontos de divergência entre os dis-

cursos da Conta Um e FHolding/CUFA identificados pelo presente trabalho.  

“Modelo fintech” aparece como a subcategoria de pressupostos que identifica sobre-

tudo as características do projeto, sobretudo por ter sido originado pela Conta Um, 

que é uma empresa de base tecnológica do setor financeiro, que busca desenvolver 

através da parceria com a FHolding/CUFA um produto de nicho, que atenda uma 

parcela da população não aderente ao perfil que as instituições financeiras tradicio-

nais buscam para compor sua carteira de clientes. Cabe salientar que, na maioria 

dos fragmentos de texto dessa subcategoria, foi ressaltado o investimento de R$ 2 

milhões realizado pela Conta Um, essa que detém um grupo de investidores, que 

buscam obter retorno a partir do crescimento da empresa, sendo o CUFA Card atu-

almente o principal projeto/ alavanca de expansão desse ator.  
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Outro pressuposto importante é o “Perfil não aderente aos bancos”. Esta subcatego-

ria está presente nas falas dos grupos sociais FHolding/CUFA e Líderes comunitá-

rios, grupos que estão mais próximos do cotidiano da favela/comunidade. Assim, 

esses grupos colocam que as instituições financeiras tradicionais têm comportamen-

tos distinto com pessoas moradoras de favela/comunidades, pois estas fugiriam do 

padrão de cliente esperado. Dessa forma, os bancos e suas agências tornam-se 

ambientes hostis para pessoas que moram nesses territórios. São exemplos das 

questões colocadas: preconceito na entrada da agência, com a porta giratória; ne-

cessidade de comprovante de endereço e o endereço ser na favela, e com a com-

provação de renda, pois a questão da informalidade é ainda muito presente nesse 

cenário. O Perfil não aderente aos bancos é, portanto, um pressuposto para consi-

derar o CUFA Card como uma possibilidade, uma vez que o “banco” está no “bolso” 

das pessoas, dispensando a necessidade das instituições financeiras tradicionais e 

de suas agências. 

A subcategoria “Natureza do território” está relacionada ao pressuposto de expertise 

da FHolding/CUFA sobre o território e as dinâmicas da favela/comunidade. Este é 

um ponto muito importante (e que aparecerá também na dimensão Mecanismos de 

Negociação) pois um dos pressupostos da parceria entre FHolding/CUFA e Conta 

Um é a experiência e o conhecimento que a FHolding/CUFA tem e que serve para 

que a implantação do projeto atenda às necessidades e especificidades reais dos 

moradores de favelas/comunidades. Além disso, a Natureza do território também 

compreende a abertura, trânsito e relacionamento que a FHolding/CUFA tem com as 

dinâmicas com o tráfico e com as milícias, e dos limites, muito bem conhecidos pe-

los moradores, mas não por pessoas e/ou empresas exógenas a esse ambiente. 

A “Inclusão financeira” é um dos pressupostos do projeto de implantação do CUFA 

Card e está presente em falas dos três grupos sociais entrevistados. Esta subcate-

goria é o ponto central do projeto (e da atuação da Conta Um), uma vez que pro-

põem-se incluir aquelas pessoas que não podem ou não querem ter uma conta ban-

cária em uma instituição financeira tradicional, o que está relacionado com o cenário 

descrito na subcategoria Perfil não aderente ao dos bancos e à ausência dessas 

instituições nesses territórios.  
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A subcategoria “Potencial das favelas” também agrupa falas dos três grupos sociais 

entrevistados. Em perspectivas diferentes, os três grupos colocam o potencial que a 

favela tem, seja porque poucos dos moradores têm uma instituição financeira onde 

podem depositar o seu dinheiro em segurança – por isso, a maior concorrente do 

CUFA Card seria “a lata de Nescau”, seja porque instituições financeiras tradicionais 

não consideram o potencial de gasto que os moradores desses ambientes têm. Este 

último item está atrelado tanto à visão de desenvolvimento local com que a FHol-

ding/CUFA atua e considera em todas suas atividades, quanto ao potencial de con-

sumo dos moradores, desconhecido ou ignorado por outras instituições. Exemplos 

de fragmentos de texto são apresentadas no Quadro 4. 
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Poder transformacional  04 

1. "(...) eu acho que o que posso dizer é que é um projeto que está no começo, e a gente 
vai mudar um pouquinho, nós vamos mudar o Brasil com esse projeto. Vai dar tudo certo, 
vai passar por todas as dificuldades que a gente tem no dia-a-dia, por todas as guerras que 
tem na comunidade, e toda essa violência e de fato entrar para mudar a vida dessas pes-
soas e incluir essas pessoas." (C). 
2. "(...) A, que visa também os millenials; a gente quer entrar na classe D, que é onde tem 
os desbancarizados e é onde a gente consegue entrar com nossos produtos e mudar a vida 
dessas pessoas." (C). 

Modelo fintech 05 

1. "(...) isso tem outros desdobramentos, mas investimento em torno de 2 milhões de reais 
para poder colocar isso de pé. Então foi assim que nasceu o CUFA Card e foi assim que as 
pessoas foram se envolvendo." (C). 
2. "(...) dentro desse conjunto de empresas tem o CUFA Card, que pode vir a ser uma em-
presa, ainda está em processo de teste dessa parceria com a Conta Um." (F). 

Perfil não aderente aos 

bancos 
07 

1. "(...) eu acho que quando você atua dentro das favelas, eu acho que você dá oportuni-
dades ao morador ter essa praticidade, ou seja, porque um morador quando vai para um 
banco, ele já tem o estigma de o favelado, então ele já tem o problema sério de sair da fa-
vela e ir para uma agência bancária, então hoje ele é protagonista do próprio banco dele, 
dele ter sua conta digital, ou seja: não tem ninguém, não precisa parar na catraca do banco 
pra ficar presa ali, na porta giratória... Ele não, o banco dele é o banco de bolso, eu tenho o 
meu banco. Ou seja, tenho a praticidade do meu banco, eu dou o dono do meu banco. É 
diferente. Então eu acho que isso traz uma visão pro morador da favela que ele não se sen-
te estigmatizado de uma instituição financeira olhar para ele como um morador da favela. " 
(L). 
2. "(...) E são pessoas que tem essa questão de nome sujo muitas vezes, ou que não con-
seguem comprovar renda muitas vezes, o cara é um trabalhador informal, o banco te exige 
uma série de trâmites burocráticos, e o banco ele é um espaço excludente, racista por si só. 
Então quando um favelado vai num banco, o primeiro ponto de contato que ele tem é com 
aquela merda daquela porta-giratória que sempre trava, então a gente está falando de uma 
relação que é muito hostil para essa população. E que elas não querem mais viver essas 
relações também. Então acho que a gente traz alguns pontos de possibilidade. " (F). 
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Natureza do território 08 

1. "(...) impera o medo, impera os limites, ou seja, os limites que ninguém conhece. O pró-
prio morador sabe, até aqui posso ir, daqui pra frente eu posso será que eu posso? E ir, 
falar, fotografar, conversar, sentar (...) " (C). 
2. "(...) o Rio de Janeiro tem dois grandes donos da favela: o tráfico e a milícia. A milícia 
são policiais ou dissidentes de policiais que criaram um movimento para tomar o território 
do tráfico. Então eles são inimigos. A grande briga é entre eles. E quem manda de fato são 
eles. Nada acontece nesse território sem eles estarem de acordo." (C). 

3. "(...) a gente tinha planejado 36 favelas no Rio de Janeiro, no começo do projeto, e a 
gente entrou em 7. Por que? Porque o Rio de Janeiro estava em guerra.” (C). 
4. "(...) e você vê um território que não é tão... E aqui, como você vê no rio, você vê a situa-
ção de drogas, armas, diferente, aqui você não vê.” (L). 

Inclusão financeira 06 

1. "(...) o Conta Um foi uma solução encontrada há algum tempo para poder atender mais 
de 65 milhões de brasileiros economicamente ativos que estão no mercado e não tem, por 
algum motivo, acesso ao sistema financeiro, a bancos, são desbancarizados etc." (C). 
2. "(...) então são algumas estratégias para desenvolvimento dessa população e para inclu-
são financeira, entendendo que a gente tem um percentual muito grande de pessoas que 
são moradoras de favela e que são desbancarizadas né." (F). 

Potencial das favelas  05 

1. "(...) tá, hoje acho que o maior concorrente que o CUFA Card enfrenta hoje nas favelas é 
a lata de Nescau. As pessoas guardam dinheiro dentro da lata de Nescau." (C). 
2. "(...) a CUFA é uma ONG, ela existe há mais de anos, sempre com foco nas favelas, nos 
territórios de favela, em desenvolver esses territórios e os moradores dessas localidades 
né; entendendo como um espaço não carente – como as pessoas costumam dizer que são 
comunidades carentes, a gente fala que são comunidades potentes –, então é sempre den-
tro dessa perspectiva do desenvolvimento local." (F). 

3. "(...)A economia, o dinheiro gira muito aqui dentro, vocês não têm noção (...)” (L). 

Quadro 4  – Exemplos de fragmentos de texto codificados na categoria Pressupostos. Fonte: Elaboração própria.  
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O Quadro 5 traz um resumo sobre o posicionamento identificado de cada grupo so-

cial diante de cada uma das subcategorias criadas a partir da análise. É possível 

notar que não há grandes pontos de discordância entre os grupos sociais sobre os 

pontos relevantes da implantação do CUFA Card na dimensão Contexto e suas ca-

tegorias. Das discordâncias, cabe destaque às subcategorias Modelo de Negócio 

Esclável e Poder transformacional, onde os grupos sociais FHolding/CUFA e Líderes 

têm posicionamento divergente ao da Conta Um, ao não reconhecerem em seu dis-

curso a possibilidade as estratégias de expansão da tecnologia e ao entenderem 

que o CUFA Card não possui o poder de transformar a vida de quem usar o cartão, 

sendo apenas mais uma forma de complemento de renda a aqueles que vendam o 

cartão (sócios representantes). 

Dimensão Categoria Subcategoria Grupos sociais Posição/Discurso 

Contexto 

Interesse 

Empreender novo 

modelo de negócio 

FHolding/CUFA Sim  

Conta Um Sim 

Líderes  Não 

Confiabilidade 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Não 

Geração de renda 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Implantação 

efetiva 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Expectativas 

Modelo de negócio 

escalável 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Não 

Líderes  Não 

Moeda da favela 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Singularidades da 

favela 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Não 

Líderes  Sim 

Educação 

financeira 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 
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Líderes  Sim 

Resolutividade 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Pressupostos 

Poder 

transformacional 

 

FHolding/CUFA Não 

Conta Um Sim 

Líderes  Não 

Modelo fintech 

 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Não 

Perfil não aderente 

aos bancos 

 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Natureza do 

território 

 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Inclusão financeira 

 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Potencial das 

favelas 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Quadro 5 – Resumo do posicionamento de cada grupo social diante de cada 
subcategoria da dimensão Contexto. 
Fonte: Elaboração própria. 

6.2 Processo  

Avançando na análise com base no multilevel framework, a categoria Processo, que 

traz quais são os mecanismos de negociação entre os diferentes atores, tem ses-

senta e oito quotations, agrupadas em seis subcategorias: (i) Expertise/influência do 

território e comunidade, (ii) Modelo tecnológico, (iii) Reputação e credibilidade, (iv) 

Aceitação e cobertura (Empreendedores Locais), (v) Benefícios (Usuários do Car-

tão), (vi) Remuneração variável (Revendedores do Cartão).  
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A subcategoria “Expertise/influência do território e comunidade” está presente em 

fragmentos de transcrições dos três grupos sociais. A expertise que a FHol-

ding/CUFA tem sobre o território, a comunidade e suas dinâmicas serve como con-

trapartida ao conhecimento que a Conta Um detém sobre a tecnologia, sendo essa 

combinação essencial para a implantação do cartão. Este conhecimento permite que 

se estabeleça uma boa relação e uma abertura com os moradores, possibilitando 

que as pessoas locais adiram à implantação. 

O “Modelo tecnológico” é identificado nas falas da FHolding/CUFA e da Conta Um e 

pode ser entendido como o mecanismo de negociação da Conta Um. Se, por um 

lado, a FHolding/CUFA detém o conhecimento do território, a Conta Um, por ser 

uma fintech, tem sua expertise ancorada na conta digital e cartão pré-pago, pois es-

sas já faziam parte de seu modelo de negócio: o que muda é o público, como é co-

locado por eles.  

A “Reputação e credibilidade” é uma das subcategorias e funciona como um dos 

mecanismos de negociação. Como visto nas outras dimensões, a credibilidade e 

confiabilidade são questões-chave na implantação do CUFA Card, seja entre as ins-

tituições, seja entre moradores da favela/comunidade. Assim, a confiança que as 

pessoas que moram na favela/comunidade depositam na FHolding/CUFA e/ou em 

personalidades locais (e/ou outros moradores) serve como um dos mecanismos de 

negociação para a maior aceitação do cartão.  

Sobre os grupos sociais que não foram entrevistados, surgiram os seguintes meca-

nismos de negociação indiretos: Aceitação e cobertura (Empreendedores Locais), 

Benefícios (Usuários do Cartão) e Remuneração variável (Revendedores do Cartão). 

Estes três mecanismos de negociação identificados ocorrem concomitantemente e 

são importantes para a divulgação, aceitação e implantação do CUFA Card. 

A subcategoria “Aceitação e cobertura” tem fragmentos de falas dos três grupos so-

ciais entrevistados, e está relacionada às estratégias desenvolvidas para atrair e 

facilitar a aceitação dos empreendedores locais. Isto ocorre pelo convencimento de 

que é favorável para o comerciante local aceitar um cartão – que é da bandeira Mas-

tercard – que não tem taxas transacionais quando feitas movimentações entre CUFA 

Cards. Além disso, ao tornar-se um local parceiro para fazer recarga do cartão, será 

divulgado como tal e poderá atrair novos clientes.  
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Sobre a subcategoria “Benefícios”, atrelada aos usuários do cartão, as quotations 

vieram tanto da FHolding/CUFA, quanto da Conta Um e está relacionada aos bene-

fícios que são oferecidos para que pessoas adiram e usem o cartão. Por exemplo, o 

CUFA Card possui uma mensalidade de R$8,00 quando utilizado, mas que reverte-

se em R$10,00 de crédito no celular do usuário, logo não se tem a percepção de há 

um gasto de manutenção da conta. 

A “Remuneração variável”, por sua vez, está relacionada ao mecanismo de negocia-

ção estabelecido com os revendedores (ou sócio-representantes) e está presente 

nas falas de Líderes comunitários e da FHolding/CUFA. Esta categoria está relacio-

nada aos incentivos pensados e implantados para engajar tanto a associação de 

novos revendedores, quanto incentivar que mais cartões sejam revendidos. Este 

mecanismo é importante para a maior divulgação e distribuição do CUFA Card nas 

favelas/comunidades, pois o fato de um morador da favela oferecer o cartão agrega 

valor ao produto, devido à relação de confiança estabelecida entre moradores do 

mesmo território. Exemplos de fragmentos de texto são apresentados a seguir, no 

Quadro 6. 
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Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 

Expertise/Influência do  

território/comunidade 
26 

1. "(...) Bom, na verdade, a gente tem hoje o acesso às favelas e o Conta Um tem a tecnologia." (F). 
2. "(...) A gente tem uma grande rede, como te falei, a CUFA está presente nos 27 estados, mais de 
400 municípios. Só no Rio de Janeiro são 240 favelas. Em cada uma das favelas a gente tem um 
líder, que é um líder com perfil empreendedor." (F). 

3. "(...) A nossa relação com a favela vem sempre de uma liderança local. Então assim, a gente vai 
implementar aí sua CUFA e a Favela Holding para qualquer projeto; a gente tem uma liderança local 
que nos credencia a entrar nesse espaço e atuar. Então essa pessoa é o nosso ponto de contato. 
Essa pessoa, por exemplo: a gente vai contratar três pessoas dessa favela para trabalhar no CUFA 
Card. É essa liderança que indica as pessoas, é essa liderança que entende o projeto junto com a 
gente, propõe e vai dando os feedbacks. E vai indicando as pessoas, indica os empreendedores que 
podem ser parceiros; são eles que identificam quem podem ser essas pessoas." (F). 

4. "(...) Então a CUFA é meio intermediária; tem a galera da favela, tem nós de intermediários, que 
entendemos essa linguagem e tudo mais; muitas pessoas da equipe são de favela também." (F). 

Modelo tecnológico 07 

1. "(...) O Conta Um é o nome do projeto e tem a CUFA como sócia desse projeto. Conta Um entra 
com toda sua expertise, com toda sua tecnologia, com toda a estrutura do negócio e a CUFA entra 
com esse mercado. E essa simbiose transforma o CUFA Card num projeto extremamente interes-
sante." (C). 
2. "(...) A Conta Um é muito organizada, tem a tecnologia e tem tudo que a gente precisou que fosse 
desenvolvido eles desenvolveram para poder se adequar à nossa realidade." (F). 

3. "(...) Conta Um detém a tecnologia né e a CUFA detém a expertise do território que atua há 20 
anos." (F). 
4. "(...) porque assim, hoje, quem detém a tecnologia é a Conta Um. A Conta Um é quem faz o trâ-
mite financeiro, que é a interlocutora com a Mastercard, que é a interlocutora com a [CG], então as-
sim, toda essa parte de tecnologia, de funcionamento, é deles. " (F). 

Reputação e  

credibilidade 
12 

1. "(...) Então esse projeto...não foi muito fácil chegar neles porque, acho que até pelo modelo de 
negócio deles, eles têm que ser bem conservadores e saber bem com quem estão fazendo negó-
cios, então foi um processo que a gente começou a conversar em janeiro de 2016 para meses de 
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negociações, com eles conhecendo muito bem, quem da empresa trouxe isso foi o J(...), que é nos-
so superintendente de [ininteligível], conhece o Celso Athaíde, certo? É presidente da CUFA, funda-
dor... E foi assim que a gente começou esse projeto." (C). 
2. "(...) Não podem ter uma conta em banco por ‘n’ razões ou não tem uma relação com o banco por 
uma relação muito de desconfiança também. Então assim, quando a gente chega com a chancela 
CUFA, a que atua há 20 anos nesses territórios, a gente consegue trazer a credibilidade que às ve-
zes elas não tem em relação a um banco." (F). 

3. "(...) essa questão que ele está falando ó, o cara que tem a confiança do povo falando, o pessoal 
abraça, entendeu? O pessoal vem junto. Se falar “não, o menino aí é um menino honesto, enten-
deu? Ele não vai colocar a gente em furada, então o que ele está vendendo é coisa boa.” (L). 

Aceitação e cobertura 12 

1. "(...) então primeiro a gente mapeia, coloca pontos de aceitação e depois a gente começa a ven-
der os cartões. E você tem que lembrar que é um cartão que não é limitado só à aceitação local, ele 
funciona como uma conta digital, uma forma de você tirar o dinheiro de casa e colocar em uma con-
ta, é uma forma de você poder comprar, fora e em qualquer lugar, além de a gente ter a bandeira 
CUFA Card, a gente tem a bandeira Mastercard. Então qualquer lugar que aceite Mastercard a gen-
te consegue tentar ir na função crédito e débito, entendeu?" (F). 
2. "(...) E a gente deu uma invertida no foco. A gente começou a fazer um trabalho com os comerci-
antes, primeiro, para aceitarem. Porque quando o cara tivesse o cartão, a pessoa física tivesse o 
cartão, já soubesse onde pode ir. Esse trabalho foi bacana, mas ao mesmo tempo você precisa ace-
lerar a pessoa física, senão o cara desmotiva, o comerciante desmotiva." (L). 

3. "(...) é claro, tem peso...É um cartão com bandeira, é um nome que está ali respaldado né. Então 
eu acho que vem sim para contribuir demais para a organização financeira das pessoas, principal-
mente das comunidades aqui, que são um povo muito perdido, entendeu?" (L). 

Benefícios 07 

1. "(...) banco te cobra uma tarifa que é muito alta e se não tem dinheiro na conta, você está deven-
do no banco, porque aquilo vai gerando, gerando... Quando você dá uma taxa de uso, que é de 
R$8,00, e quando você devolve R$10 de crédito para essa pessoa, na hora ele fala assim “ah, então 
não estou pagando para usar”. Não, você não está pagando, pelo contrário, a gente está te dando 
R$2,00 pra usar. Porque foi aí que a gente entendeu também que esse cara tinha que ter dados 
móveis para usar. Então quando você converte em crédito de celular, você possibilita que esse cara 
compre o pacote de dados, para poder usar aquela ferramenta. Então assim, todas as coisas foram 
pensadas nesse sentido." (F). 
2. "(...) A gente vende crédito recarga de celular no nosso aplicativo e a gente tem o produto de bô-
nus de celular, que a gente compra no atacado das operadoras. Só que esse produto, óbvio que se 
pudesse vender, eu ia viver disso, porque eu compro com 65% de desconto. Então por isso que 
posso dar R$10,00 de crédito no celular. Porque de fato estou pagando R$3,50. Entendeu? " (C). 
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Remuneração variável 04 

1. "(...) então, a gente tem agora uma estratégia de sócio-representante – não sei se você chegou a 
ver no site – que é a possibilidade de as pessoas virarem representantes do CUFA Card e passarem 
a vender esse CUFA Card. Então, dentro dessa remuneração, que é a remuneração do plástico, 
como a gente fala, que é do cartão em si, esse revendedor fica com uma porcentagem. Então o car-
tão custa R$19,90 e esse revendedor fica com R$7,00 desse valor. Essa é uma estratégia de remu-
neração para quem trabalha diretamente com o cartão." (F). 
2. "(...) a gente quer vendas, a gente quer aquele colaborador que incorpore, que fale “não, eu quero 
ganhar comissão; se eu bater a nossa meta, vou ganhar X”. então a gente quer esse tipo de colabo-
rador com a gente." (L). 

Quadro 6 – Exemplos de fragmentos de texto codificados na categoria Processo. 
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O Quadro 7 elenca qual é a posição/discurso de cada grupo social diante das subca-

tegorias analisadas. Assim como na dimensão Contexto, é possível notar que não 

há grandes pontos de divergência nas falas dos grupos. A Remuneração variável 

aparece como uma questão que é importante para os grupos FHolding/CUFA e Lí-

deres comunitários, estando presente em suas falas quando fazem referência a pon-

tos positivos da implantação. Sobre a Expertise/influência do território/comunidade, a 

Conta Um reconhece que esse é um papel desenvolvido pela FHolding/CUFA e Lí-

deres comunitários, ao mesmo tempo em que esses dois últimos grupos reconhe-

cem o papel e a responsabilidade que a Conta Um tem diante do modelo tecnológi-

co. 

Dimensão Categoria Subcategoria Grupo Social Posição/ 

Discurso 

Processo 
Mecanismos de 

Negociação 

Expertise/influência do territó-

rio/comunidade 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Não 

Líderes  Sim 

Modelo tecnológico 

FHolding/CUFA Não 

Conta Um Sim 

Líderes  Não 

Reputação e credibilidade 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Aceitação e cobertura 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Benefícios 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Remuneração variável 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Não 

Líderes  Sim 

Quadro 7 - Resumo do posicionamento de cada grupo social diante de cada 
subcategoria da dimensão Processo. 
Fonte: Elaboração própria. 



   

 

 68 

 
6.3 Conteúdo 

Para a análise do Conteúdo, além de elencarmos as consequências intencionais e 

não intencionais, conforme descrito no multilevel framework. Essa categoria contém 

noventa e nove fragmentos de texto, agrupados em treze subcategorias, conforme o 

multilevel framework: (i) Praticidade/comodidade, (ii) Liberdade de escolha e prota-

gonismo, (iii) Captação e atração de usuários e revendedores, (iv) Empreendedores 

locais como rede bancária, (v) Mudanças no projeto piloto, (vi) Inserção social e au-

toestima, (vii) Formas sustentáveis de remuneração, (viii) Limitações tecnológicas e 

geracionais, (ix) Uso fora do território e na Internet, (x) Influência, interação e patro-

cínio, (xi) Necessidade de criar pontos de recarga, (xii) Estratégia de comunicação e 

marketing e (xiii) Governança.    

A primeira da subcategoria, “Praticidade/comodidade”, está presente em fragmentos 

de falas da FHolding/CUFA, Conta Um e Líderes comunitários. A conta digital e o 

banco em aplicativo de celular tem como benefícios a praticidade e comodidade, 

porém, em um contexto de isolamento território, onde há um número limitado de ins-

tituições financeiras presentes, a plataforma digital ganha outro matiz. Assim, o be-

nefício e a praticidade do cartão e da plataforma permitem atender e resolver tam-

bém necessidades específicas desses territórios, tal como o pagamento de boletos 

sem precisar pegar filas ou a possibilidade de realizar transações financeiras sem a 

cobrança de taxas. 

A subcategoria “Liberdade de escolha e protagonismo” refere-se ao papel que o 

CUFA Card pode desenvolver com os moradores das favelas/comunidades. Assim, 

como uma das consequências da implantação do cartão uma vez que esse permite 

que seus usuários tenham uma nova opção para fazer transações financeiras. Os 

fragmentos de texto trazem, por exemplo, a questão de não permitir que as pessoas 

se tornem reféns de instituições financeiras ou de permitir que elas tenham acesso a 

um cartão de débito, sem depender de que pessoas próximas emprestem seus car-

tões para eles. 

Outra subcategoria das consequências intencionais é a “Captação e atração de usu-

ários e revendedores”. Esta subcategoria está relacionada às estratégias desenvol-

vidas para atrair usuários e revendedores do cartão. Se, por um lado, os benefícios 
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servem como um mecanismo de negociação com os usuários e revendedores, a 

captação e atração desses grupos são as consequências intencionais do desenvol-

vimento dessas estratégias.  

Os “Empreendedores locais como rede bancária” é uma subcategoria das conse-

quências intencionais da implantação do CUFA Card. Esta refere-se à necessidade 

e importância de que os empreendedores locais da favela/comunidade fizessem par-

te de uma rede de comerciantes funcionando como rede bancária, possibilitando, 

por exemplo, efetuar uma transação de saque de dinheiro em um desses comércios, 

procedimento que estaria livre de taxas transacionais. 

A subcategoria “Mudanças no projeto piloto” aparece como uma das consequências 

da implantação do CUFA Card. Esta subcategoria foi alocada tanto nas consequên-

cias intencionais, quanto nas não intencionais, pois as quotations trazem um contex-

to amplo sobre tal implantação, elencando ambos os tipos de consequência. Os gru-

pos sociais Conta Um e FHolding/CUFA expressam seu entendimento sobre projeto, 

que ainda precisa ser melhor maturado, e que questões identificadas durante a im-

plantação são modificações possíveis de serem feitas, principalmente para melhorar 

a plataforma e o projeto. 

A “Inserção social e autoestima” aparece como subcategoria das consequências não 

intencionais e está presente principalmente na fala dos líderes comunitários entrevis-

tados. Os fragmentos de texto agrupados nesta subcategoria trazem relatos desses 

líderes de como percebem que o CUFA Card muda positivamente a vida das pesso-

as, inserindo-as socialmente e mexendo em sua autoestima. Um dos exemplos de 

quotation refere-se à inserção que o cartão faz ao permitir que uma pessoa que está 

na informalidade ou mesmo desempregada, possa ter e utilizar o cartão. 

A subcategoria “Formas sustentáveis de remuneração” está vinculada à ideia ex-

pressa pelos atores entrevistados que foi necessário fazer uma readequação da re-

muneração da revenda do cartão, uma vez que essas poderiam impossibilitar (ou 

tornar mais difícil) a sustentabilidade do negócio. 

A “Limitações tecnológicas e geracionais” aparece como uma subcategoria das con-

sequências não intencionais. Entre elas, está a qualidade da Internet nesses territó-

rios, o que não era esperado pelos idealizadores do projeto e que impacta direta-

mente no uso da plataforma digital e o aplicativo do CUFA Card. Outra questão que 
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apareceu na fala das pessoas entrevistadas foi a geracional, que implica tanto na 

confiança do uso do CUFA Card (questionando a confiabilidade em uma conta digi-

tal), quanto no uso e navegação pelo aplicativo no celular.  

A subcategoria “Uso fora do território e na Internet” agrupa fragmentos relacionados 

à possibilidade que o CUFA Card dá aos seus usuários de realizarem compras que 

não se limitam ao território e/ou aos comerciantes locais, permitindo que façam 

compras pela Internet e que, por ser um cartão da bandeira Mastercard, usem o car-

tão em qualquer estabelecimento. Sobre esse ponto, destaca-se a possibilidade dos 

usuários acessarem novos serviços digitais oferecido por outras plataformas, como 

os aplicativos de transporte individual e mobilidade urbana, realizarem compras de 

jogos pela Internet, bem como consumirem conteúdos de filmes e músicas e a reali-

zação de pagamento de pensão alimentícia através do CUFA Card, como uma for-

ma de formalização e registro de tal ato, de maneira a mitigar problemas judiciais 

que possam incorrer pela não comprovação desse tipo de pagamento.  

A “Influência, interação e patrocínio” é uma subcategoria que agrupa quotations re-

lacionados às consequências não intencionais. Está relacionada principalmente ao 

reconhecimento de que contar com a presença, aval e/ou aprovação da CUFA, por 

exemplo, tem um efeito positivo na atração de novos usuários do cartão. Bem como 

que essa, uma vez que detém a expertise do território, é a grande articuladora com 

as lideranças locais e permite que a implantação do projeto ocorra, mesmo dentro 

do contexto de criminalidade, violência e tráfico de drogas existentes nas comunida-

des onde o CUFA Card vem sendo inserido.  

A subcategoria “Necessidade de criar pontos de recarga” está relacionada à conse-

quência não intencional de cadastrar comércios locais de modo a criar pontos de 

recarga, questão que apareceu principalmente no contexto do Rio de Janeiro. Para o 

CUFA Card funcionar, é preciso que a pessoa usuária faça uma recarga no cartão, 

que pode ser efetuada através do pagamento de um boleto bancário, o que pode ser 

muito demorado (e, portanto, pouco prático/benéfico) no cenário da favela Parque 

União, onde só há uma lotérica. Entendendo isto, foi necessário desenvolver uma 

solução que facilitasse a recarga do cartão, de modo que isto não se transformasse 

em uma limitação para seu uso. Dessa forma, a solução encontrada foi o credenci-
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amento de comerciantes locais para que efetuassem a recarga em seus estabeleci-

mentos. 

A “Estratégia de comunicação e marketing” é uma das subcategorias das conse-

quências não intencionais. Os fragmentos de texto agrupados nesta subcategoria 

trazem relatos sobre como, após a implantação do projeto CUFA Card, foi necessá-

rio repensar a estratégia de comunicação, entendendo quais as particularidades dos 

públicos e dos locais. Notou-se que, enquanto em São Paulo a estratégia deve en-

volver pessoas conhecidas – sejam eles famosos ou pessoas conhecidas na comu-

nidade –, pois isto gera tanto confiança nas pessoas usuárias, quanto incentiva a 

adesão ao uso do cartão. Na favela do Rio de Janeiro percebeu-se que a recomen-

dação pelo uso do cartão tinha um efeito maior se fosse feita por pessoas da própria 

favela, como comerciantes ou líderes comunitários.   

A subcategoria “Governança” se refere a quem controla o desenvolvimento e os pro-

cessos de uma plataforma, suas configurações, quem pode realizar decisões espe-

cíficas sobre a plataforma, a exemplo de quais e quantos subsistemas essa pode 

ter, quais são suas funcionalidades e características de sua interface. É unânime 

entre os entrevistados que esse papel é desempenhado apenas pela Conta Um. 

Exemplos de fragmentos são apresentado a seguir no Quadro 8. 



   

 

72 

 

 

C
o

n
te

ú
d

o
 

Cat.  

(Teoria) 
Subcategoria Quotations Exemplos de quotations 
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Praticidade/comodidade 13 

1. "(...) Cara, a oportunidade, o impacto pra dentro da favela é que o cliente 
tem uma conta digital, uma conta que ele não precisa mais pagar altas tarifas, 
ele consegue ter 24 hrs o seu banco no seu bolso, na sua casa, com toda a 
comodidade." (L). 
2. "(...) Acho que uma das grandes vantagens que a gente tem visto é a ques-
tão de conseguir pagar contas pelo aplicativo. Porque dentro dos territórios de 
favela não tem bancos, agências e nem casa lotérica né. Então eles geralmen-
te saem da favela para ir numa lotérica, ficar muito tempo em fila para poder 
pagar a conta; aí, por exemplo, no meio do mês tem outra conta e ele tem que 
fazer esse mesmo movimento de ir..." (F). 

Liberdade de escolha e 

protagonismo 
11 

1. "(...) (o usuário) não se torna refém da própria instituição financeira." (L). 
2. "(...) Ou seja, tendo seu próprio cartão, sem precisar pedir para ninguém um 
cartão emprestado." (L). 

Captação e atração de usu-

ários e revendedores 
09 

1. "(...) Porque eu tenho que saber falar o “favelês”. É outra linguagem, então, 
por exemplo, o que eu faço no meu produto da favela: eu sei que 95% das 
pessoas tem celular pré-pago. O que eu faço: a mensalidade, a taxa de uso é 
R$8,00 e eu devolvo R$10,00 de crédito no celular. Então a pessoa está rece-
bendo R$2,00 para usar no produto. Essa é uma diferença. Outra diferença foi 
credenciar estabelecimentos para fazer o cash in e cash out, então isso eu não 
tenho em outros produtos. Isso é um produto diferente também." (C). 
2. "(...) E além da própria tarifa, do valor de manutenção que ele paga R$8,00 
e volta para ele como crédito de R$10,00 para o celular. Então a própria tarifa 
de manutenção que ele paga, ele tem isso de volta em bônus, em crédi-
to...então na verdade ele não está gastando, ele está fazendo um investimento 
de ter uma conta digital, que traz pra ele praticidade sem tamanho." (L). 

Empreendedores locais co-

mo rede bancária 
06 

1. "(...) E a gente deu uma invertida no foco. A gente começou a fazer um tra-
balho com os comerciantes, primeiro, para aceitarem. Porque quando o cara 
tivesse o cartão, a pessoa física tivesse o cartão, já soubesse onde pode ir. 
Esse trabalho foi bacana, mas ao mesmo tempo você precisa acelerar a pes-
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soa física, se não o cara desmotiva, o comerciante desmotiva" (L). 
2. "(...) Então primeiro a gente mapeia, coloca pontos de aceitação e depois a 
gente começa a vender os cartões. E você tem que lembrar que é um cartão 
que não é limitado só à aceitação local, ele funciona como uma conta digital, 
uma forma de você tirar o dinheiro de casa e colocar em uma conta, é uma 
forma de você poder comprar, fora e em qualquer lugar, além de a gente ter a 
bandeira CUFA Card, a gente tem a bandeira Mastercard. " (C). 

Ambas Mudanças no Projeto Piloto 10 

1. "(...) O que a gente precisa fazer junto com a CUFA é que nós temos 6 me-
ses de balão de ensaio e a gente pegar toda essa experiência e começar a 
retrabalhar para poder massificar, para poder pulverizar isso para todas as 
[localidades] que a gente tem. Então a gente tem um trabalho para fazer para 
poder avançar. Eu tenho certeza que a fase mais crítica já passou; a gente 
entender claramente esse público, esse publico entender o produto, e então 
agora esses 6 meses foram mais do que suficientes para a gente ter esse en-
tendimento." (C). 
2. "(...) E a nossa ideia é... hoje é um projeto que não está maturado ainda, na 
verdade é muito mais investimento do que resultado; então assim, pra gente o 
maior resultado vai ser ver as pessoas usando e facilitando a vida da popula-
ção, um produto que funcione; nós somos os maiores fiscais para que esse 
produto funcione e realmente traga benefícios. E lá na frente vamos discutir se 
o projeto for rentável para se beneficiar de algum jeito os investimentos daqui 
da ONG, novos cursos e treinamentos, enfim... É um projeto né, startup." (F). 
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Inserção Social e  

Autoestima 
03 

1. "(...) E tem também aquele lance que a gente fala da autoestima né, J(...). 
Do cara estar voltando para o mercado, que quando o cara tem um cartão, ele 
está movimentando, está pagando, ele voltou para o mercado né! Voltou para 
as finanças, voltou a ter um cartãozinho, voltou a comprar pela Internet, porque 
o cartão proporciona isso, então tem esse lance bem bacana." (L). 
2. "(...) Não dá para medir a inserção social, não dá para medir. Pô, quanto 
bem faz o cara chegar aqui, arrancar o cartão e pagar a conta no cartão. Isso 
mexe com a autoestima. Quanto bem faz o cara mandar para o filho lá na es-
cola “quanto é a sua merenda? R$20,00? Tá, to depositando R$20,00”." (L). 

Formas sustentáveis de  

remuneração 
03 

1. "(...) O formato mudou depois de 1 mês e meio, porque ele não se sustenta-
ria, enquanto a gente teria 65 pessoas recebendo o valor fixo né, 65 pessoas 
fixas trabalhando numa equipe, em que o cartão na época era muito para tes-
tar na época, então o cartão estava sendo vendido por R$10,00, que é o preço 
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quase que de custo dele... Então o Celso fez esse outro desenho, e aí foi uma 
interferência do Celso na época: “isso não se sustenta." (F). 
2. "(...) Nós mudamos a equipe e a forma de remuneração. Hoje nós temos 
uma forma de remuneração que é uma ajuda de custos. Estou dividindo pela 
metade essa ajuda de custos e estou melhorando o bônus por performance” 
(L). 

Limitações tecnológicas e 

geracionais 
03 

1. "(...) A outra situação é que, como basicamente tudo é feito pela Internet, 
esses locais são deficientes de sinal de Internet. Então para fazer um aplicati-
vo, pra gente fazer qualquer operação aqui no aplicativo, onde nós estamos é 
muito mais de fazer do que numa favela. Então você precisa ter essa situação, 
precisa trabalhar com isso também. Esses são pontos de melhoria." (C).  
2. "(...) Uma outra barreira, e que talvez seja uma barreira da nossa geração, 
que vem trazendo todas essas tecnologias, é a barreira do próprio uso dessa 
tecnologia. Então a gente um público jovem, que claramente domina isso e usa 
super bem, mas tem uma galera mais velha que tem um pouco de dificuldade 
de lidar com algo que não tem papel, e onde que está isso? É algo completa-
mente digital, completamente virtual." (F). 

Uso fora do território e na 

internet 
04 

1. "(...) Uma outra experiência bacana que tem acontecido são os jovens que 
fazem compra de jogos pela Internet. Então eles geralmente tinham que pedir 
o cartão, por mais que eles tivessem o dinheiro, tinham que pedir o cartão de 
alguém emprestado para poder fazer a compra. Então não é uma questão de 
não ter a grana, é uma questão de não ter o acesso de fato a esse instrumen-
to" (F). 
2. "(...) Outra coisa, ele tem um cartão de crédito né, pode fazer compras on-
line, pode se cadastrar na UBER, uma série de coisas que o cartão de crédito 
dá acesso e que quem não tem, não tem acesso." (F). 

3. "(...) A gente tem uma diferença, por exemplo, que a gente identificou quan-
do lançou que é uma galera que paga pensão, e que passou a usar o CUFA 
Card para pagar a pensão, como uma forma de oficializar e registrar que está 
pagando a pensão, porque ele está gerando um boleto, então ele tem ali uma 
coisa que concreta pra dizer que ele paga pensão. Isso é uma coisa que, claro 
que existe pensão em qualquer outro espaço, mas isso foi uma coisa que nun-
ca tinha aparecido pra gente, a gente nunca tinha nem pensado nisso né." (F). 
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Influência, interação e  

patrocínio 
08 

1. "(...) Então isso é fundamental. Alguém ir lá e te patrocinar [inteligível]. “Isso 
é meu, tá aqui, eu recomendo...”" (L). 
2. "(...) A primeira barreira é – embora você tenha uma bandeira, o patrocínio 
CUFA – você criar uma relação de confiança, você despertar confiança. Ou 
seja, alguém tira o pouco dinheiro que tem e que está numa lata de leite Ninho 
lá para botar num cartão. Então você precisa quebrar essa barreira da confian-
ça. Isso é possível graças à própria CUFA, graças à bandeira Mastercard e 
graças aos líderes de cada local, que acabam atestando essa idoneidade." (F). 

Necessidade de criar  

pontos de recarga 
09 

1. "(...) Então o ponto para você recarregar esse cartão é muito difícil. Então o 
que a gente teve que começar a fazer foram pontos de ativação dentro das 
comunidades – então o cara pode ir na padaria do Seu Zé e recarregar.." (C). 
2. "(...) Então a grande questão é só o que lhe falei, que é essa dificuldade de 
fazer a recarga com um boleto, porque aí muitas vezes compra um cartão, 
mas não fazem a ativação porque ficam deixando sempre pra depois, enten-
deu? " (F). 

Estratégia de comunicação 

e marketing 
05 

1. "(...) A grande diferença é que, a partir da segunda quinzena, é a Comuni-
cação. Então com a comunicação você acaba incentivando a equipe de ven-
das e a comunidade." (C). 
2. "(...) É o que falei para ele: vamos fazer um trabalho bacana lá com a minha 
parceira da rádio, porque ela é muito conhecida. Então é muito importante sa-
ber que o cartão existe aqui dentro, que tem ponto de recarga, então mesmo 
que a adesão não seja aquele passo a passo – a adesão da população – o 
importante é todo mundo saber que a gente está aqui, entendeu? Que o cartão 
está aqui, que o CUFA Card está na Heliópolis. Tipo não chegar no cara e 
perguntar “ah vc conhece o CUFA Card? Ah não, nunca ouvi falar” “eu conhe-
ço, tem no bar lá que tem o...” " (L). 

  Governança 15 

1. "(...) Então a Conta Um é administradora do projeto." (L). 
2. "(...) Na verdade quem controla o sistema é a Conta Um. Ela oferece para o 
CUFA Card toda essa visão do próprio sistema." (C). 

3. "(...) Existe (fóruns de discussões/governança). Alguns executivos da parte 
da CUFA e alguns executivos da parte da Conta Um, que sentam pelo menos 
2 vezes por mês para discutirem como está o negócio, o que a gente pode 
fazer para mudar." (C). 

Quadro 8 – Exemplos de fragmentos de texto codificados na categoria Conteúdo. 
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O Quadro 9 elenca qual é a posição/discurso de cada grupo social diante das subca-

tegorias analisadas acima. Assim como nas demais dimensões, nota-se novamente 

que não há grandes pontos de divergência nas falas dos grupos.  

A subcategoria Influencia, interação e patrocínio, é destacada na fala tanto da FHol-

ding/CUFA, quanto dos Líderes comunitários, e fazem referência a relação que es-

ses dois grupos têm sobre os territórios onde atuam, bem como com seus morado-

res.  

Esses grupos também originam a subcategoria Inserção social e autoestima, uma 

vez que suas falas evidenciam que esse ponto é relevante para as favelas, e vêm o 

CUFA Card, como uma ferramenta que possa viabilizar essa questão. Esses dois 

pontos não foram constatados no discurso/posicionamento da Conta Um.  

Sobre a Governança da plataforma, temos que esse papel é desempenhado apenas 

pela Conta Um, ou seja, identifica-se no discurso desse grupo social que esse é 

quem detém o controle sobre o desenvolvimento e processos do CUFA Card, bem 

como sendo também o responsável pelas decisões sobre alterações e definições 

específicas da plataforma.  

Dimensão Categoria Subcategoria Grupo social Posição/ 

Discurso 

Conteúdo 

Consequências 

Intencionais 

Praticidade/comodidade 

como rede bancária 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Liberdade de escolha e protago-

nismo 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Captação e atração de usuários 

e revendedores 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Empreendedores locais 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Ambas Mudanças no projeto piloto 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 
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Consequências 

não 

Intencionais 

Inserção social e  

autoestima 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Não 

Líderes  Sim 

Formas sustentáveis de remune-

ração 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Limitações tecnológicas e gera-

cionais 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Uso fora do território e na Inter-

net 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Influencia, interação e  

patrocínio 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Não 

Líderes  Sim 

Necessidade de criar  

pontos de recarga  

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Estratégia de  

comunicação e marketing 

FHolding/CUFA Sim 

Conta Um Sim 

Líderes  Sim 

Governança 

FHolding/CUFA Não 

Conta Um Sim 

Líderes  Não 

Quadro 9 – Resumo do posicionamento de cada grupo social diante de cada 
subcategoria da dimensão Conteúdo. 
Fonte: Elaboração própria 
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS 

O presente estudo objetivou responder à pergunta de pesquisa: “Como ocorre o pro-

cesso de implantação de uma plataforma digital de pagamentos, desenvolvida por 

uma fintech, que visa promover a inclusão financeira?”. Para isso, estudamos o caso 

da implantação da plataforma denominada CUFA Card, na favela Parque União, par-

te do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, e na comunidade de Heliópolis, em São 

Paulo. Buscando elucidar a articulação entre os atores para viabilização do projeto e 

o conteúdo resultante da implantação, foram realizadas entrevistas com pessoas 

envolvidas na criação e/ou gestão do CUFA Card, durante duas visitas de campo, 

realizadas no Parque União e em Heliópolis, entre dezembro de 2017 e janeiro de 

2018. 

Considerando o multilevel framework, utilizado como componente importante na 

abordagem analítica, separamos os atores entrevistados de acordo com o grupo 

social que representavam. Assim, foi possível contar com e analisar o frame inter-

pretativo de gestores da Conta Um, da FHolding/CUFA e dos Líderes Comunitários, 

envolvidos no desenho e implantação nas favelas. Esta abordagem é enriquecedora, 

principalmente por permitir esquematizar os interesses, pressupostos e expectativas 

de cada um, e como esses elementos influenciam as demais dimensões.  

Assim, a dimensão “contexto” foi dividida em três categorias (interesses, expectati-

vas e pressupostos) que, por sua vez, agrupam quinze subcategorias. A dimensão 

evidencia que para a criação do projeto existia um interesse mútuo entre os grupos 

sociais envolvidos na implantação do CUFA Card para realizar uma parceria com o 

objetivo de empreender uma solução inovadora, que promovesse a inclusão finan-

ceira. A criação de um negócio que pudesse gerar valor, renda e fosse confiável a 

todos os envolvidos, seja direta ou indiretamente, onde elas empregaram seus pró-

prios recursos para a validação e implementação efetiva desse projeto também fazia 

parte desses interesses compartilhados previamente entre os grupos sociais. 

Dentro das expectativas dos grupos sociais entrevistados, fica evidente que a Conta 

Um espera estabelecer um modelo de negócio que seja escalável para todas as 

demais favelas brasileiras e, em paralelo a esse ponto, a FHolding/CUFA espera 

que a plataforma sirva como uma moeda da favela, fazendo com que o dinheiro pre-

sente nesses territórios circule internamente entre usuários e empreendedores lo-
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cais. Atendendo às singularidades das favelas, o dinheiro pode circular fora das ins-

tituições do sistema financeiro tradicional, uma vez que seus moradores ainda so-

frem com o estereótipo de não ter boas condições socioeconômicas. É esperado por 

todos os grupos sociais que seja uma ferramenta resolutiva na prestação de servi-

ços financeiros. 

Dentro dos Pressupostos da implantação do projeto, apesar dos grupos sociais con-

cordarem que o CUFA Card promove a inclusão financeira dos usuários, bem como 

a geração de renda para os sócios-representantes e revendedores do cartão nas 

comunidades, discordam sobre a possibilidade dessa tecnologia ter um impacto efe-

tivo. Isto é, não concordam sobre o CUFA Card ter um poder transformacional na 

inclusão social da população moradora das favelas. Não é consensual também que 

o mote do cartão é promover educação financeira, uma vez que moradores desses 

territórios querem, na verdade, poder gastar o dinheiro. 

Outro pressuposto importante é que a FHolding/CUFA é quem detém a expertise 

sobre os territórios onde a tecnologia está sendo implantada. Isso também compre-

ende a abertura, trânsito, relacionamento e conhecimento por parte deles com mo-

radores, líderes e empreendedores locais. 

Ainda dentro dessa categoria, temos que esse projeto baseia-se em um modelo de 

negócios característico das fintechs, por ter sido originado pela Conta Um. Esta é 

uma empresa de base tecnológica do setor financeiro, que busca desenvolver um 

produto de nicho que atenda uma parcela da população não aderente ao perfil que 

as instituições financeiras tradicionais buscam para compor sua carteira de clientes. 

Esse ponto apareceu nas falas de todos os grupos sociais entrevistados, caracteri-

zando os bancos e suas agências como ambientes hostis para pessoas que moram 

nas favelas. Dessa forma, é colocado que a maior concorrente do CUFA Card seria 

“a latinha de Nescau”, ou seja, moradores de favela não conseguem acessar nem os 

serviços básicos das instituições financeiras tradicionais, as quais não consideram o 

potencial de consumo desses moradores.    

Por sua vez, a dimensão Processo nos traz a categoria Mecanismos de negociação, 

essa dividida em seis subcategorias. Ela evidencia que os mecanismos baseiam-se 

na reputação e credibilidade de cada uma das instituições, bem como na expertise 

que cada um dos grupos sociais têm. Dessa forma, como mecanismo de negociação 
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da implantação do CUFA Card temos o conhecimento do e influência no territó-

rio/comunidade, por parte da FHolding/CUFA e o fornecimento da tecnologia, pela 

Conta Um. O presente estudo evidenciou também, indiretamente pela fala dos gru-

pos sociais entrevistados, sobre “mecanismos de negociação” dos demais grupos 

sociais envolvidos no projeto, que existem mecanismos de negociação importantes 

para a divulgação, aceitação e implantação do CUFA Card, sendo eles: Aceitação e 

cobertura (Empreendedores Locais), Benefícios (Usuários do Cartão) e Remunera-

ção variável (Revendedores do Cartão).  

A dimensão Conteúdo está dividida em duas categorias de acordo com o multilevel 

framework, onde foram agrupadas treze subcategorias, para elencarmos as Conse-

quências Intencionais e não Intencionais resultantes da implantação dessa tecnolo-

gia.  

Temos como Consequências Intencionais da implantação a promoção da liberdade 

de escolha e protagonismo por parte de seus usuários, uma vez que o uso do CUFA 

Card permite aos moradores de favelas não se tornarem reféns de instituições finan-

ceiras tradicionais. Pelo cartão podem escolher outra opção de prestador de servi-

ços financeiros, bem como permitir que tenham acesso a um cartão de débito, sem 

depender do empréstimo do cartão por pessoas próximas. Outro ponto é a comodi-

dade e  a possibilidade de resolver necessidades específicas desses territórios, tal 

como o pagamento de boletos sem pegar filas (que fazem parte da rotina dos mora-

dores de favela devido ao baixo número de instituições financeiras), ou a possibili-

dade de realizar transações financeiras sem a cobrança de taxas. Para a viabiliza-

ção do projeto, fez-se necessário o estabelecimento de uma rede de comerciantes 

locais funcionando como rede bancária, bem como a captação e atração tanto de 

usuários, quanto de revendedores dos cartões, gerando a necessidade do desenvol-

vimento de uma série de estratégias com esse objetivo (elencadas a seguir nas 

Consequências não Intencionais).  

A implantação do CUFA Card é tida pelos grupos sociais como um projeto piloto, 

longe de sua maturidade, o que evidência que mudanças eram esperadas no projeto 

piloto, visando melhorar a plataforma e o projeto como um todo. Todavia essas mu-

danças só foram possíveis com o feedback das experiências onde a plataforma foi 

implementada, resultando nas três primeiras consequências não intencionais, elen-
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cadas a seguir, das seis evidenciadas pelo presente estudo.   

Dentre essas mudanças, existiu a necessidade de se criar pontos de recarga, a par-

tir dos estabelecimentos dos empreendedores locais, evitando assim que a recarga 

do cartão fosse realizada através do pagamento de um boleto bancário,   uma vez 

que isso obrigaria o usuário a se deslocar e/ou pegar filas em um banco ou lotéricas, 

que são quase inexistentes dentro desses territórios, como já descrito.   Para ampliar 

o engajamento dos revendedores locais (sócio representantes), fez-se necessário o 

desenvolvimento de formas sustentáveis de remuneração, e para a captação de no-

vos usuários, o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e marketing 

mais adequada aos moradores de cada favela especificamente. Notou-se que, en-

quanto no Rio de Janeiro a recomendação pelo uso do cartão tinha um efeito maior 

se fosse feita por pessoas da própria favela, em São Paulo a estratégia deve envol-

ver pessoas conhecidas, gerando confiança nos usuários e incentivando a adesão 

ao uso do cartão. 

Outras questões que aparecem como Consequências Não Intencionais são a inser-

ção social, autoestima, e a opção de fazer compras “fora” do território da fave-

la/comunidade. Assim, o CUFA Card permite, na visão dos grupos sociais, novas 

possibilidades e oportunidades, principalmente por ser um cartão de débito, que não 

precisa de comprovação de renda, de bandeira Mastercard e que pode ser usado 

em qualquer lugar que aceite essa bandeira e que permite realizar compras online. 

Apesar da facilidade que oferece por ser digital, a implantação do CUFA Card não 

levou em consideração problemas de acesso à Internet, seja por questões de infra-

estrutura ou por falta de habilidades tecnológicas de usuários. Isto implica também 

na confiança no seu uso como conta digital e no uso e navegação pelo aplicativo no 

celular. Nisso, a Influência, interação e patrocínio que a FHolding/CUFA tem no terri-

tório cumpre um papel importante, gerando confiança nos moradores desses territó-

rios, o que também não era esperado como consequência da parceria. 

Sobre a Governança da plataforma, temos evidenciado pela fala de todos os grupos 

sociais que os mecanismos de controle, ou seja, quem exerce o controle sobre seu 

desenvolvimento, processos e configurações, é a Conta Um. É ela quem detém o 

direito à decisão sobre a plataforma, ou seja, tem o pode realizar decisões específi-



   

 

 82 

cas sobre essa, como quais e quantos subsistemas a plataforma pode ter, quais são 

suas funcionalidades e características de sua interface.  

É curioso notar que nenhum dos grupos sociais entrevistados aborda a temática da 

regulação em suas falas, o que é importante de destacar, uma vez que trata-se de 

uma iniciativa do setor financeiro, setor altamente regulado pelas autoridades gover-

namentais. Assim como, devido ao CUFA Card estar vinculado a uma conta de pa-

gamento digital, essa só pode surgir no Brasil partir de 2013 com a Lei 12.865, que 

regulamentou os novos arranjos institucionais, dentre outras modificações no siste-

ma de pagamentos brasileiro. 

É curioso notar também –  talvez por se tratar de um projeto recente, e de fato existi-

rem muitos pontos positivos em sua implementação, havendo um desejo mútuo en-

tre atores para esse se torne bem sucedido – não houve nenhuma referência a pro-

blemas, pontos negativos e/ou de atenção com relação a sua implementação. A ne-

cessidade de se criar pontos adicionais de recarga, formas sustentáveis de remune-

ração e uma estratégia de marketing mais adequada, foram no início pontos negati-

vos que foram rapidamente solucionados. Todavia esses são pontos, que podem se 

tornar um tema de disputa entre os grupos sociais no futuro, de acordo com a litera-

tura estudada.  

Como visto na revisão de literatura, as TICs cumprem um papel importante como 

ferramentas de inovação, especialmente quando utilizadas na criação e prestação 

de serviços financeiros. Nesse contexto, o uso de TICs nesses serviços podem 

resultar num maior acesso financeiro para a população (BISHT; MISHRA, 2016) e 

incluindo aqueles que ainda não estão inseridos no sistema financeiro, 

possibilitando, assim, que façam transações financeiras sem estarem 

necessariamente atrelados a uma instituição financeira tradicional (BRAIDO; KLEIN, 

2017). 

Nesse sentido, o CUFA Card, através da fintech Conta Um, tem potencial – e é sua 

proposta, desde sua idealização – para possibilitar a inclusão financeira de 

moradores de favelas/comunidades. Possibilitar isso no caso estudado vai além de 

ter um cartão pré-pago, pois, ao conseguir ofertar serviços mais e personalizados às 

demandas dos consumidores (GONZALEZ; DINIZ; CERNEV, 2016), as fintechs 

permitem que pessoas tenham acesso aos serviços sem precisar passar por 
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constrangimentos sociais, adaptando a oferta de serviços às necessidades 

específicas do público.  

Sobre contribuições do presente trabalho, temos a utilização do multilevel fra-

mework, de Pozzebon, Diniz e Jayo (2009), que possibilitou um melhor entendimen-

to sobre o caso estudado, ao ser analisado concomitantemente, aspectos tecnológi-

cos da plataforma, bem como sociais da implantação dessa tecnologia em um dado 

contexto de onde a mesma está sendo inserida.  

Temos também uma contribuição para a prática, ao estudar a relação entre fintechs 

e inclusão financeira, um tema ainda incipiente na literatura, sendo possível também 

a geração de insights de como se implementar esse tipo de tecnologia, e conduzir 

esse tipo de iniciativa, descrito pelo presente trabalho, para outros atores que assim 

desejarem.  

Ao realizar o campo em uma favela do Rio de Janeiro e em uma comunidade de São 

Paulo, existiram diversas limitações durante o estudo de campo, como, por exemplo, 

a impossibilidade de gravar as conversas ou de realizar uma entrevista semiestrutu-

rada com outros grupos sociais relevantes na implantação do CUFA Card.  

Por isso, obrigatoriamente esse estudo está delimitado apenas a três atores sociais, 

sendo eles a Conta Um, como provedora da tecnologia; a FHolding/CUFA, como a 

detentora do conhecimento e expertise do território e comunidades; e os Líderes 

Comunitários, como viabilizadores do projeto dentro das comunidades onde a tecno-

logia está sendo implantada. 

Estudos futuros podem também, a depender dos territórios, envolver outros grupos 

sociais impactados pela implantação de tais como moradores, empreendedores e 

revendedores locais, assim como gestores de instituições financeiras tradicionais, 

tais como bancos, de adquirentes e de bandeiras de cartão. 

Além disso, recomenda-se que pesquisas futuras apliquem a mesma abordagem 

analítica para analisar a implantação de plataformas digitais de pagamento que te-

nham como um dos objetivos a inclusão financeira de seus usuários e buscando 

identificar como ocorre a interação entre os grupos sociais envolvidos. 
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ANEXO 1 – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS 

Quadro 10 – Roteiro de entrevistas. 
Fonte: elaboração própria. 
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