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RESUMO 
 
Objetivo: o objetivo principal é identificar entre os fatores, facilidade de uso, utilidade, 
satisfação, segurança e privacidade e influência social, quais têm relação com a 
aceitação da tecnologia dos bancos digitais por consumidores bancários 
pertencentes às Gerações X, Y e Z. 
 
Metodologia: foi realizada uma pesquisa quantitativa, em formato eletrônico, 
mediante compartilhamento de link do questionário Survey, principalmente em redes 
sociais. Quanto aos fins, a pesquisa é classificada com descritiva. Após depuração, 
foram considerados 312 respondentes válidos para o atingimento do objetivo do 
estudo. A análise estatística foi realizada com a utilização do software estatístico 
Smart PLS versão 3.3.9. Com base nos testes de hipóteses, um modelo estrutural foi 
elaborado por meio do software citado, através da Modelagem de Equações 
Estruturais (Structural Equation Modeling – SEM). 
 
Resultados: o estudo mostrou evidências de que a facilidade de uso percebida, a 
percepção de satisfação, a percepção de segurança e privacidade e a influência 
social impactam positivamente a aceitação do Banco Digital pelos consumidores 
bancários brasileiros. A facilidade de uso percebida e a percepção de segurança e 
privacidade impactam positivamente a aceitação do Banco Digital pelos 
consumidores brasileiros da Geração X. A influência social impacta positivamente a 
aceitação do Banco Digital pelos consumidores brasileiros da Geração Y. A facilidade 
de uso percebida e a percepção de satisfação impactam positivamente a aceitação 
do Banco Digital pelos consumidores brasileiros da Geração Z. 
 
Limitações: o questionário contou com respondentes de todas as regiões do país, 
apesar disso, ocorreu uma concentração de respondentes residentes nas regiões 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, o que pode denotar um viés, em função das 
diferenças culturais e econômicas entre as regiões do país. Uma amostra com maior 
equilíbrio entre respondentes poderia fornecer resultados mais abrangentes. Há 
também uma limitação quanto ao fato de se tratar de amostra não-probabilística, pois 
há uma impossibilidade de generalização de dados, em função da forma como os 
dados foram coletados.  
 
Aplicabilidade do trabalho: os resultados deste estudo trazem contribuições para 
a teoria, nos campos do economia comportamental e marketing de relacionamento. 
Este estudo pode contribuir para a visão estratégica e posicionamento dos bancos 
tradicionais, frente à recente ameaça e crescimento de fintechs e bancos digitais no 
mercado bancário brasileiro. 
 
Contribuições para a sociedade: os clientes podem ser beneficiados, pois os 
estudos sobre os fatores que influenciam na aceitação de tecnologias bancárias 
podem trazer insumos aos bancos, para que os mesmos possam fornecer melhores 
produtos e serviços.  
 
Palavras-chave: Gerações; Bancos Digitais; Aceitação de tecnologia; Setor 
bancário. 
 
Categoria do artigo: Dissertação de mestrado.  
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ABSTRACT 
   

Purpose: – the main objective is to identify among the factors, ease of use, utility, 
satisfaction, security and privacy and social influence, which are related to the 
acceptance of digital banking technology by banking consumers belonging to 
Generations X, Y and Z. 
 
Desing/Methodology – a quantitative survey was carried out, in electronic format, by 
sharing a link from the Survey questionnaire, mainly on social networks. As for the 
purposes, the research is classified as descriptive. After debugging, 312 respondents 
were considered valid to achieve the objective of the study. Statistical analysis was 
performed using the statistical software Smart PLS version 3.3.9. Based on the 
hypothesis tests, a structural model was elaborated using the aforementioned 
software, through Structural Equation Modeling (SEM). 
 
Findings – the study showed evidence that perceived ease of use, perceived 
satisfaction, perceived security and privacy, and social influence positively impact the 
acceptance of Banco Digital by Brazilian banking consumers. The perceived ease of 
use and the perception of security and privacy positively impact the acceptance of 
Banco Digital by Brazilian consumers of Generation X. The social influence positively 
impacts the acceptance of Banco Digital by Brazilian consumers of Generation Y. The 
perceived ease of use and perception of satisfaction positively impact the acceptance 
of Banco Digital by Brazilian consumers of Generation Z. 
 
Research Limitations – the questionnaire had respondents from all regions of the 
country, despite this, there was a concentration of respondents residing in the 
Southeast and Midwest regions of Brazil, which may indicate a bias, due to cultural 
and economic differences between the regions of the country. A more balanced 
sample among respondents could provide more comprehensive results. There is also 
a limitation regarding the fact that it is a non-probabilistic sample, as it is impossible 
to generalize data, depending on the way in which the data were collected. 
 
Applicability of the work - the results of this study bring contributions to the theory, 
in the fields of behavioral economics and relationship marketing. This study can 
contribute to the strategic vision and positioning of traditional banks, in the face of the 
recent threat and growth of fintechs and digital banks in the Brazilian banking market. 
 
Contributions to the Community - customers can benefit, as studies on the factors 
that influence the acceptance of banking technologies can bring inputs to banks, so 
that they can provide better products and services.   
 
Keywords: Generations; Digital Banks; Technology acceptance; Banking sector. 
 
Paper category: Master´s thesis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor bancário brasileiro tem participação fundamental na economia do país, 

sendo o responsável por remunerar o dinheiro de quem tem sobras e levá-lo a quem 

necessita de crédito. Segundo o BACEN (2022), os bancos fazem parte do sistema 

financeiro nacional, que tem em sua principal função a intermediação financeira, que 

visa garantir que recursos de agentes superavitários, com sobra de dinheiro, sejam 

transferidos para agentes deficitários, com necessidade de dinheiro. 

 

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é formado por um conjunto de 
entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o 
encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema 
financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte 
dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. BACEN 
(2022). 

 

O setor bancário no Brasil teve início em 1808, com a chegada da família real 

portuguesa e a criação do Banco do Brasil. Da inauguração do primeiro banco 

brasileiro até os dias atuais, muitos fatos históricos ocorreram. Novos bancos foram 

criados, a concorrência passou por diversas alterações, o número de bancos 

autorizados a operar também oscilou bastante, até chegarmos a uma condição de 

concentração bancária considerada moderada, conforme Oliveira e Soares (2019) e 

o BACEN (2021), em seu Relatório de Economia Bancária. Ao final de 2020, os cinco 

maiores bancos brasileiros concentravam 77,6% dos ativos totais, 79,1% dos 

depósitos totais e 81,8% de todas as operações de crédito do Brasil. 

 

Segundo Fonseca, Meirelles e Diniz (2010), os bancos são as empresas líderes 

na utilização de tecnologia da informação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa 

evolução tecnológica aconteceu também em diversos setores. O aumento da 

conectividade e, principalmente, a portabilidade das informações através da Internet 

móvel e dos smartphones, transformaram e estão transformando de maneira muito 

acelerada o cotidiano dos usuários e interferem diretamente na forma como as 

empresas oferecerem seus produtos e serviços, bem como, a forma como se 

relacionam com seus públicos.    
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Em quase todas as indústrias, as tecnologias digitais criaram novas formas 
disruptoras de combinar produtos e serviços - e nesse processo, dissolveram 
as fronteiras tradicionais entre as indústrias. (SCHWAB, 2016, pp.65-67). 
 
 

A experiência “on demand” em que os usuários são expostos através de alguns 

produtos, como Spotify, Netflix, Uber, Ifood, Airbnb, entre outros, faz com os usuários 

busquem experiências semelhantes em qualquer relação de consumo, inclusive a 

relação bancária.  

 

A evolução mais recente da tecnologia nos serviços financeiros e a expectativa 

dos clientes instaurou uma revolução no mercado, mudando o padrão de 

relacionamento dos consumidores com esse tipo de serviço e não pode ser ignorada 

pelas instituições tradicionais. As fintechs (Financial Technology – Startups que 

prestam serviços financeiros) já são realidade, criaram novas alternativas para os 

consumidores e pressionam os bancos tradicionais em concorrência. Com isso, a 

concentração bancária brasileira já está sendo afetada com a entrada de novos 

players. Segundo o Radar Fintechlab, edição 2020, havia no Brasil 689 fintechs, dentre 

estas, 17 bancos digitais, Fintechlab (2020).   

 

Em meio à transformação digital e à influência direta nos hábitos de consumo 

das pessoas, há diversas gerações que convivem simultaneamente. Pessoas que 

nasceram em um período em que a conectividade eram praticamente o telefone fixo, 

cartas e telegramas e outras que já nasceram conectadas à Internet. Segundo Francis 

e Hoefel (2018), as Gerações Baby Boomers, X, Y, Z e Alfa convivem 

simultaneamente. Pessoas nascidas em diferentes gerações, por estarem inseridas 

em contextos históricos diferentes, têm hábitos de consumo e relacionamentos com 

empresas, diferentes entre si. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009), conforme 

ocorre a evolução da faixa de idade e do padrão de vida de vida dos consumidores, 

espera-se que as necessidades e hábitos de consumo também sofram alterações. 

Blackwell, Miniard e Engel (2009) afirmam ainda que as empresas precisam estar 

atentas à forma de se comunicarem com os seus clientes. 

 

Seguindo essa tendência de globalização, conectividade, popularização das 

tecnologias e adoção pelos públicos, principalmente entre os mais jovens, o setor 

bancário também passa por um forte processo de transformação. A oferta de produtos, 
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operações e serviços nos canais digitais, que anteriormente só estavam disponíveis 

através do atendimento presencial, tornaram-se fundamentais para a sobrevivência e 

competitividade dos bancos tradicionais, que buscam melhorar a experiência do 

cliente em suas interações, fidelizar mais e aumentar a lucratividade. Com isso, os 

bancos tradicionais têm o desafio de manter a fidelidade dos seus clientes. 

 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM) 

(DAVIS, 1989) e os desdobramentos que surgiram a partir desse estudo, nortearam o 

presente estudo. Hu et al. (2009) afirmam que o modelo TAM é muito difundido para 

a utilização em estudos que avaliam a aceitação de tecnologias pelos usuários em 

diversas áreas. O modelo contribui para avaliar as razões pelas quais uma tecnologia 

é aceita ou rejeitada. O modelo adaptado por Pikkarainen et al. (2004), foi novamente 

adaptado e aplicado ao presente estudo, com a utilização através da Modelagem de 

Equações Estruturais (Structural Equation Modeling - SEM). 

 

Há diversas pesquisas anteriores sobre a aceitação de tecnologias relacionadas 

a serviços bancários digitais, como fintechs, bancos digitais, tecnologia bancária 

móvel, Internet banking etc. Também há pesquisas que tratam a aceitação de 

tecnologia de Bancos digitais com uma hipótese específica para a faixa etária. 

BORGES, Lis et al (2021) estudam os fatores que influenciam os consumidores 

bancários brasileiros à intenção de uso dos bancos digitais.   

 

O presente estudo analisa o processo de aceitação da tecnologia do banco digital 

por consumidores bancários brasileiros, através da adaptação do modelo TAM, 

utilizando as variáveis tradicionais do próprio Modelo TAM, facilidade de uso percebida 

e utilidade de uso percebida, as variáveis percepção de satisfação e percepção de 

segurança e privacidade, utilizadas por Pikkarainen et al. (2004), além da influência 

social, incorporada no modelo a partir de sugestões contidas em alguns estudos e 

utilizada em  outros estudos, como Do e Do (2020), Halim, et al. (2020), Windasari et 

al. (2022), May, Martini e Yee (2021), Dospinescu, Dospinescu e Agheorghiesei 

(2021), De Souza, Da Silva e Spers (2021), Çera et al. (2020) e Junadi, Sfenrian 

(2015).  

 

A contribuição mais relevante deste estudo está na aplicação dos modelos para 
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todo o público da amostra além de recortes específicos por faixa etária, permitindo a 

análise para as gerações X, Y e Z, e a comparação entre os resultados encontrados 

para cada uma das gerações.  

 

1.1. Problema de Pesquisa 

 

Pessoas nascidas em diferentes gerações, por estarem inseridas em contextos 

históricos diferentes, têm hábitos de consumo e relacionamentos com empresas, 

diferentes entre si. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009), conforme ocorre a 

evolução da faixa de idade e do padrão de vida de vida dos consumidores, há a 

expectativa de que as suas necessidades e hábitos de consumo também sofram 

alterações. Paralelemente a essa transição de gerações, nos deparamos com o 

surgimento de vários novos players no segmento bancário. Mais especificamente no 

mercado bancário brasileiro, várias novas fintechs surgiram nos últimos anos. Dentre 

essas fintechs, algumas foram alçadas a patamares absurdamente elevados, como é 

o caso do Nubank, que atingiu número de 53,9 milhões de clientes em 2021, Nubank 

(2021). 

 

As fintechs, startups que desenvolvem produtos financeiros digitais são os novos 

entrantes do setor. Segundo Schindler (2017) o termo fintech é relacionado à inovação 

financeira em novos negócios, associados aos mercados, instituições financeiras e à 

prestação de serviços financeiros. A transformação do setor está cada vez mais 

acelerada, pois os bancos tradicionais, embora com estruturas muito maiores, estão 

se adaptando à nova realidade, transformando-se em bancos digitais e enxugando as 

suas estruturas.  

 

De Oliveira Ribeiro, Sodré e De Albuquerque Junior (2022) afirmam que a 

realidade dos bancos digitais é voltada para os mais jovens, pois pessoas com mais 

idade ainda possuem uma resistência e falta de confiança à realização de transações 

por meio digital, principalmente transações bancárias. Ainda segundo os autores, há 

grandes oportunidades para os bancos digitais instalados e um grande potencial de 

crescimento, porém, há fortes ameaças em função dos novos entrantes (outros 

bancos virtuais) e principalmente do processo de modernização dos bancos 

tradicionais, que contam com um forte poderio econômico. 
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As gerações mais novas assumem a cada dia mais protagonismo no mercado 

consumidor à medida em que ganham maturidade. Esse protagonismo caminha 

paralelamente com à evolução das opções tecnológicas oferecidas pelas empresas. 

Além disso as pessoas pertencentes às Gerações Z e Alfa já nasceram em um 

ambiente de transformação digital constante. A maturidade financeira deste público, 

influencia diretamente essa transformação do mercado bancário. Trata-se de um 

grande público já inserido no mercado de consumo ou em fase de transição.  

 

Este estudo pretende investigar alguns fatores que influenciam pessoas 

pertencentes a diferentes gerações a aceitarem a tecnologia do banco digital. 

 

Dessa forma, foi formulado o seguinte problema de pesquisa:  

 

“Quais fatores têm relação com a aceitação da tecnologia dos bancos digitais 

por consumidores bancários brasileiros pertencentes a diferentes gerações?” 

 

1.2. Objetivo geral 

 

Identificar entre os fatores, facilidade de uso, utilidade, satisfação, segurança e 

privacidade e influência social, quais têm relação com a aceitação da tecnologia dos 

bancos digitais por consumidores bancários pertencentes às Gerações X, Y e Z;  

 
1.3.  Objetivos secundários  

 

  Identificar entre os fatores, facilidade de uso, utilidade, satisfação, segurança 

e privacidade e influência social, quais têm relação com a aceitação da tecnologia dos 

bancos digitais pelos respondentes do questionário contido no presente estudo e 

comparar os resultados com o que já foi encontrado na literatura; 

 

  Encontrar as diferenças ou semelhanças entre os fatores que têm relação com 

a aceitação da tecnologia dos bancos digitais pelos consumidores das Gerações X, Y 

e Z. 

 
  Encontrar os fatores que afetam a aceitação da tecnologia bancária pelos mais 
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jovens. 

 

1.4.  Delimitação do estudo 

 

O estudo estará restrito a bancos digitais brasileiros, aos consumidores dessas 

instituições nascidos em todas as gerações, porém em função do número de 

respondentes insuficientes das Gerações Baby Boomers e Alfa, o estudo estará 

concentrado nas Gerações X, Y e Z, com foco principal na Geração Z, pessoas 

nascidas entre 1995 e 2010, segundo FRANCIS e HOEFEL (2018) no documento 

‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies. McKinsey & Company. O 

modelo de Pikkarainen et. al. (2004), que teve origem a partir do Modelo de Aceitação 

de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM) (DAVIS, 1989).  

 

1.5. Justificativa 

 

Este trabalho se justifica por tratar de tema relevante para os bancos brasileiros, 

ao estudar fatores que influenciam na aceitação da tecnologia dos bancos digitais 

pelos consumidores bancários, principalmente os clientes pertencem à Geração Z. 

Este trabalho também se justifica pela atualidade do tema, pela escalada da Geração 

Z no mercado de consumo e pelo recente crescimento das Fintechs e bancos digitais 

no mercado bancário brasileiro. É importante conhecer o que gerações procuram em 

um relacionamento bancário e o que os bancos precisam oferecer de forma 

customizada, especialmente para a Geração Z, objeto deste estudo. Também se 

justifica utilizar o Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM), com uma adaptação a 

partir do que foi construído por Pikkarainen et. al. (2004) e a inserção da variável 

Influência Social recomendada em estudos anteriores, em especial, Borges et al. 

(2021). 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Nesta parte do trabalho, será apresentado o referencial teórico. Concentra-se 

basicamente no mercado bancário brasileiro, na sua concentração, na evolução 

tecnológica neste mercado, nas fintechs, nos bancos digitais, nas gerações que 

convivem simultaneamente, com uma atenção especial à Geração Z e no Modelo de 

Aceitação da Tecnologia (TAM). 

 

2.1. Mercado bancário brasileiro 

  

 O sistema bancário brasileiro teve início em 1808 com a mudança da família 

real de Portugal para o Rio de Janeiro. No dia 12 de outubro do mesmo ano, o então 

príncipe regente D. João de Bragança criou o primeiro Banco do Brasil através da 

expedição de um alvará. Ao contrário do que se conhece hoje como finalidades 

bancárias, na ocasião a principal finalidade era custear as despesas da corte 

portuguesa. Segundo Costa Neto (2004), os principais acionistas do primeiro Banco 

do Brasil eram os comerciantes mais importantes da corte. Apesar disso, os 

administradores eram pessoas indicadas pelo Dom João VI. Essa irracionalidade 

estava justificada pelo favorecimento à própria corte. Ainda segundo Costa Neto 

(2004), o primeiro Banco do Brasil teve diversos privilégios, como isenção de todos os 

tributos e monopólio na comercialização de produtos, como diamante e pau-brasil. 

Apesar dos privilégios, segundo Cardoso (2010), a instituição foi liquidada em 

setembro de 1829. 

 

A partir da liquidação do primeiro Banco do Brasil, segundo Fernandes (1982), 

apenas em 1838 surgiu o primeiro banco particular, com o nome de Banco Comercial 

do Rio de Janeiro. A partir da sua criação, surgiram outras instituições nas províncias 

da Bahia (1845), Maranhão (1846), Pará (1846) e Pernambuco (1851), segundo 

Gambi (2008). Ainda segundo Fernandes (1982), em 1851 um jovem empreendedor, 

então com 38 anos, chamado Irineu Evangelista de Sousa, que passaria a ser 

conhecido como Barão de Mauá e posteriormente, Visconde de Mauá, criou uma outra 

instituição financeira privada sob o nome de Banco do Brasil, porém, sem qualquer 

vínculo com o Império. Segundo Gambi (2008), Mauá captou recursos aproveitando 

os capitais liberados a partir da proibição legal do tráfico de escravos. 
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Ainda segundo Gambi (2008) a primeiro fusão entre bancos no Brasil ocorreu 

em 1853, unindo o Banco Comercial do Rio de Janeiro e o Banco do Brasil fundado 

por Mauá. A fusão deu origem ao Banco do Brasil que conhecemos hoje. Gambi 

(2008) afirma ainda que a fusão ocorreu em função de uma forte pressão na circulação 

monetária, devido à expansão de transações e à forte concorrência entre as duas 

instituições originais, entre outros fatores. O novo Banco do Brasil foi fundado no dia 

5 de julho de 1853. Para Gambi (2008), fruto de uma intervenção política, que afetou 

diretamente a economia do período. A Figura 1 mostra a linha do tempo do Banco do 

Brasil, de 1808 até 2010. 

 

FIGURA 1: Linha do Tempo do Banco do Brasil 

 

Fonte: Os melhores investimentos (2022) 
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No período entre 1953 e 1905 ainda ocorreram outros fatos históricos no sistema 

bancário brasileiro. Segundo Santos (2011), apesar da oficialização da criação da 

Caixa Econômica Federal ter ocorrido no dia 12 de janeiro de 1861, o modelo das 

caixas econômicas teve início na década de 1830, com as caixas sendo criadas em 

regiões como Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ainda segundo 

Santos (2011), somente a Caixa de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, 

sobreviveu por mais tempo. Ainda no período citado, nova fusão ocorreria envolvendo 

o Banco do Brasil. No ano de 1893 a instituição fundiu-se com o Banco da República 

dos Estados Unidos do Brasil dando origem a uma nova instituição que passaria a se 

chamar Banco da República do Brasil. Segundo Costa Neto (2004), a fusão foi 

autorizada através de decreto no dia 17 de dezembro de 1892. A criação da nova 

instituição ocorreu como forma de driblar uma crise financeira instalada à época. O 

Governo apoiou a sustentação da instituição através de empréstimos lastreados por 

emissões do Tesouro. Ainda segundo Costa Neto (2004), o banco passou por uma 

reorganização em 1905, quando o Governo Federal teve desentendimentos com 

acionistas privados. Autorizado pelo Congresso Nacional, avançou a sua participação 

societária, com aporte de capital, passando a deter 50% do capital. O nome foi 

alterado mais uma vez, retornando ao tradicional “Banco do Brasil”, que permanece 

até o momento atual. 

  

Os maiores cinco bancos do Brasil, considerando os ativos totais em 2020, 

conforme dados do DIEESE (2020), são, na ordem, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, 

Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander, conforme pode ser observado no 

Gráfico 1. 

 
 

GRÁFICO 1 – Total de ativos dos cinco maiores bancos brasileiros – 2019 e 2020 

 
Fonte: DIEESE (2020) 
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Complementando alguns marcos históricos dos cinco principais bancos brasil, 

conforme informações constantes no site de relações com investidores do próprio 

banco, o atual Itaú Unibanco teve origem em 1924, quando João Moreira Salles 

fundou a Casa Moreira Salles na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, grande 

centro financeiro e cafeicultor na época. Segundo Da Motta Brandão (2011), a 

autorização de funcionamento de uma seção bancária dentro de seu estabelecimento 

comercial, foi concedida pelo governo federal através carta patente nº 272. O banco 

era uma extensão dos negócios da família no ramo da cafeicultura. Em 1967 ocorreu 

a fusão do renomeado Banco Moreira Salles com o Banco Agrícola Mercantil do Rio 

Grande do Sul. O resultado dessa fusão foi a intitulado União de Bancos Brasileiros, 

o Unibanco. A sede do novo banco foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. 

Nessa altura, a instituição já possuía 330 agências, espalhadas por 10 estados 

brasileiros. O Banco Itaú, por sua vez, foi fundado em 1943, por Alfredo Egydio de 

Souza Aranha, sob o nome de Banco Central de Crédito na cidade de São Paulo.  

 

As primeiras agências foram inauguradas no ano de 1945 nas cidades de São 

Paulo, Campinas e São João da Boa Vista, segundo o Itaú RI (2022). Ainda segundo 

o Itaú RI (2022), em 1964 ocorreu a fusão do então Banco Federal de Crédito com o 

Banco Itaú S.A., da cidade de Itaú de Minas, em Minas Gerais. A instituição resultante 

recebeu o nome de Banco Federal Itaú S.A. Segundo Da Motta Brandão (2011) Olavo 

Setúbal sobrinho de Alfredo Aranha e Eudoro Villela sogro de Alfredo Aranha, 

herdaram a direção do banco e foram protagonistas no grande processo de 

crescimento da empresa, com forte expansão das atividades bancária, utilizando-se 

de fusões, aquisições e incorporações que levariam o Banco Itaú a ser destaque entre 

as maiores empresas do Brasil.  

 

Ainda segundo Da Motta Brandão (2011), no dia 03 de novembro de 2008 

ocorreu a fusão do banco Itaú com o Unibanco, dando origem ao Itaú Unibanco. A 

partir da união, o Itaú Unibanco passou a ser o maior banco privado da América Latina 

e 16º maior banco do mundo, com mais de R$ 600 bilhões em ativos totais, patrimônio 

líquido de R$ 51,7 bilhões, aproximadamente 4.800 agências e mais de 14,5 milhões 

de clientes. A Figura 2, mostra a linha do tempo do Itaú Unibanco. 
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FIGURA 2: Linha do tempo Itaú Unibanco 

 
Fonte: Da Costa (2019) 

 

 

Outro representante dos cinco maiores bancos brasileiros é o Bradesco, que 

segundo o site de relação com investidores da instituição, foi fundado em 1943 na 

cidade de Marília, centro-oeste Paulista. Segundo Da Cruz (2018) o Bradesco foi 

fundando pelo ex-bancário do Banco Noroeste do Estado de São Paulo Amador 

Aguiar. Junto com alguns amigos, comprou um banco falido na cidade de Marília, 

chamado Casa Bancária Almeida. Na aquisição do banco, foi renomeado Banco 

Brasileiro de Descontos, o Bradesco. 

 

O Banco espanhol Santander, um dos cinco maiores bancos do Brasil, iniciou o 

seu relacionamento no país, segundo o Santander RI (2021) em 1957, quando firmou 

um acordo operacional com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1970, o Grupo 

Santander abriu seu primeiro escritório de representação no Brasil e em 1982, sua 

primeira agência, na cidade de São Paulo. Nos anos seguintes a matriz do Santander 

seguiu a linha de expansão através de aquisições em vários outros países. Segundo 

Dias e Videira (2015) o Grupo Santander expandiu a sua presença de forma muito 

agressiva na América Latina, notadamente entre a década de 1990 e os primeiros 

anos da década de 2000. Nesse período, apenas países como México e Brasil já 

representavam mais de 50% de todos os negócios do grupo, considerando o mundo 
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inteiro. Ainda segundo Dias e Videira (2015), o período mais forte de expansão do 

Santander Brasil, ocorreu a partir de 1997, com as aquisições dos bancos Noroeste e 

Banco Geral do Comércio. Já no ano 2000 efetuou a aquisição do Grupo Financeiro 

Meridional e em 2001 a impactante aquisição do Banespa, o maior banco estatal de 

propriedade de uma unidade da federação do Brasil. Para Dias e Videira (2015), o 

Grupo Santander realizou outra aquisição de alto impacto no Brasil em 2007, quando 

em uma operação envolvendo o banco britânico ABN Amro, adquiriu as ações do 

Banco Real, dobrando a sua participação no mercado Brasileiro. Na divulgação do 

resultado 2021, o Santander RI (2021) divulgou que o Santander Brasil possuía 1.987 

agências, 1.384 postos de atendimento bancário e uma carteira de 53,4 milhões de 

clientes. A Figura 3 traz a linha do tempo do Santander Brasil: 

 

FIGURA 3 – Histórico Santander Brasil 

 
Fonte: Santander (2018) 

 

 

2.2. A concentração bancária brasileira 

 

 Conforme exposto anteriormente, a concentração bancária brasileira se deu no 

decorrer da história, principalmente em função das privatizações, fusões e aquisições. 

Os maiores bancos brasileiros atingiram juntos em dezembro de 2018, o percentual 

de 81,2% dos ativos, 83,8% dos depósitos totais e 84,8% de todas as operações de 

crédito do segmento bancário comercial brasileiro BCB (2021). A Tabela 1 e a Tabela 
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2 mostram fusões, privatizações e aquisições entre os bancos. 

  

TABELA 1 – Privatizações dos bancos estaduais do Brasil

 

Fonte: De Paula e Marques (2006) 

 

TABELA 2 – Concentração bancária do Sistema Financeiro Brasileiro (1995-2017) 

 
Fonte: Oliveira e Soares (2019) 

 

Quanto à concentração bancária brasileira, Oliveira e Soares (2019) analisaram 

o fenômeno através de três variáveis, ativos totais, depósitos totais e operações de 

crédito. Os autores afirmaram que a partir dos anos 2000 houve um aumento 
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significativo do Índice de Hirschman–Herfindahl (IHH), índice utilizado por órgãos de 

defesa da concorrência no Brasil e ao redor do mundo, em decorrência das grandes 

fusões e aquisições que ocorreram no período. Levando-se em conta as três variáveis 

estudadas, Oliveira e Soares (2019) concluíram que ocorreu um movimento 

ascendente, que culminou com uma concentração moderada da indústria bancária 

brasileira no ano de 2017, com participação significativa de Itaú Unibanco, Banco do 

Brasil, Caixa, Santander Brasil e Bradesco. A concentração gera certa preocupação 

em função da oligopolização na indústria e da concentração do poder e lucros em 

algumas instituições, podendo gerar situações adversar à população, como a 

elevação das taxas de juros praticadas.  

 

Embora tenha ocorrido uma evolução da concentração bancária brasileira, 

conforme exposto por Oliveira e Soares (2019), o Relatório de Economia Bancária do 

Banco Central BCB (2021) mostra esta concentração em queda, conforme mostra a 

Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Indicadores de concentração bancária 

 
Fonte: BCB (2021) 

 

Assim como Oliveira e Soares (2019), o Relatório de Economia Bancária 2020 

BCB (2021), leva em consideração o Índice Herfindahl-Hirschman Normalizado 

(IHHn), além da Razão de Concentração dos Cinco Maiores (RC5) nos agregados 

contábeis relativos aos ativos totais, às operações de crédito e aos depósitos totais no 

Brasil. Ainda segundo o BCB (2021), o Brasil e outros mercados consideram os 

valores correspondentes ao IHHn, conforme abaixo: 
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a) entre 0 e 0,10, são de baixa concentração; 

b) acima de 0,10 até 0,18, são de moderada concentração; e 

c) acima de 0,18 até 1, são de elevada concentração. 

 

Conforme os intervalos acima, constatamos que todos os indicadores se 

concentram entre 0,10 e 0,18, ou seja, são de concentração moderada. Outra 

constatação que a tabela nos traz é que a concentração bancária fez um movimento 

de queda de 2018 para 2020. Especificamente no segmento bancário comercial, a 

concentração nos cinco maiores bancos (RC5) teve redução em todos os indicadores. 

A concentração nos ativos totais foi reduzida para 77,6%, nos depósitos totais a 

redução foi a 79,1% e nas operações de crédito, a concentração caiu para 81,8%, 

ante 81,2%, 83,8% e 84,8%, respectivamente, em 2018. 

 

Outro ponto relevante a se considerar é a quantidade de players no mercado. 

Segundo a FEBRABAN (2021), Federação Brasileira de Bancos, principal entidade 

representativa do setor bancário brasileiro, há em sua última atualização, 116 bancos 

associados, ou seja, além dos 5 maiores bancos, há outros 111 brigando pelo 

mercado brasileiro, muitos deles com soluções digitais inovadoras, custos atrativos e 

alternativas variadas de bancarização. 

 
2.3. A tecnologia no setor bancário brasileiro 
 

O setor bancário evoluiu, principalmente no período mais recente, com o advento 

das novas tecnologias. Os avanços permitiram o atendimento de um maior número de 

clientes, com maior velocidade, confiabilidade e autonomia. O acesso às informações 

também tornou os clientes bancários mais exigentes e bem informados.  

 

O processo inicial de avanços tecnológicos no setor bancário se deu muito mais 

para dentro do que para fora, ou seja, eram tecnologias úteis ao serviço bancário, 

porém, imperceptíveis aos clientes, como computadores de uso interno e 

processamento de compensação. Com o avanço desse processo de evolução 

tecnológica, novas tecnologias tornaram-se disponíveis ao cliente final. Um grande 

exemplo dessa evolução é o Caixa Eletrônico. 
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A evolução da tecnologia bancária brasileira se deu, além da disposição de 

novas tecnologias, em função de alguns marcos históricos que impulsionaram a 

automação dos serviços bancários. Para Fonseca, Meirelles e Diniz (2010), há seis 

marcos históricos impulsionadores da automação bancária brasileira. São eles: 

 

 A inflação endêmica: Forçava os bancos a otimizarem o floating. Para essa 

otimização, havia a necessidade de sistemas mais rápidos que facilitassem a 

retirada da rotina de tudo que era essencial. Na ocasião isso permitiu que os 

bancos identificassem apenas o que era fundamental, proporcionando uma 

simplificação dos controles e métodos, com base na tecnologia, Fonseca, 

Meirelles e Diniz (2010). 

 

 A Lei da Informática: Havia uma forte restrição às importações e impedimento 

de uso de equipamentos estrangeiros. Essa barreira de utilização de 

equipamentos de países mais desenvolvidos forçou o setor bancário a se 

movimentar, potencializando a produção da indústria nacional. Tal situação 

favoreceu o surgimento de empresas como Cobra Tecnologia, primeira 

empresa estatal de computadores do Brasil, criada em 1974, posteriormente 

adquirida pelo Banco do Brasil e da Itaú Tecnologia (Itautec), criada em 1979, 

pertencente ao conglomerado do Itaú, segundo Pires (1997). 

 
 A criação do (CNAB): A sigla CNAB, significa Centro Nacional de Automação 

Bancária. O CNAB foi criado em 1971 fruto da sinergia e colaboração de 

técnicos do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e demais bancos do sistema. Os 

técnicos construíram um compartilhamento de soluções tecnológicas que 

permitiu a evolução do setor como um todo. O CNAB foi criado para 

proporcionar uma troca eficiente de informações entre os bancos. A sua criação 

permitiu as primeiras padronizações de documentos e arquivos magnéticos, 

Fonseca, Meirelles e Diniz (2010).  

 
 A experiência do Banco do Brasil como órgão normativo e executor: O 

Banco do Brasil como órgão normativo e executor pôde viver a experiência na 

prática e criar as normas aderentes à realidade bancária. Assim, evitou a 

construção de normas por burocratas que não tinha noção da realidade 
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bancária do período. Fonseca, Meirelles e Diniz (2010). 

 

 Criatividade dos técnicos brasileiros: Segundo Fonseca, Meirelles e Diniz 

(2010), a criatividade dos técnicos brasileiros é conhecida mundialmente. Tal 

criatividade permitiu o enfrentamento de problemas, a busca de novas soluções 

e o entendimento da realidade da época. Soluções como troca de malotes, 

trocas de fitas e padronizações necessárias para a integração de sistemas 

foram criadas na época. A padronização dos boletos bancários é um exemplo 

emblemático dos avanços produzidos por essa criatividade.  

 
 A capacitação da engenharia nacional: Segundo Fonseca, Meirelles e Diniz 

(2010), a engenharia nacional foi capaz de acompanhar e produzir tecnologias 

adequadas às criações dos técnicos brasileiros. 

 

Diniz (2004) faz uma análise da evolução bancária no período compreendido 

entre a década de 1960, até a década de 2000 em sua publicação intitulada “Cinco 

décadas de automação”. Na obra ele destaca marcos históricos como a criação dos 

Centros de Processamentos de dados nos anos 60, o avanço da tecnologia nacional 

na década de 70, em função das restrições de importação, o início do processamento 

online nos anos 80, o fim da bolha inflacionária e o mundo virtual dos anos 90. Na 

obra o autor construiu um diagrama onde mostra as fases da automação bancária no 

Brasil. Esse diagrama foi adaptado pela empresa FÓTON, especializada em soluções 

para automação bancária, conforme Figura 4: 

 

FIGURA 4 – Linha do tempo - A tecnologia no setor bancário brasileiro 

 
Fonte: Diniz, E. H. apud Foton [2019] 
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Para Cernev, Diniz e Jayo (2009), as transformações que ocorreram na indústria 

bancária nas últimas décadas só foram possíveis em função da evolução tecnológica, 

que proporcionaram uma maior eficiência operacional e um aumento significativo da 

geração de valor para os clientes. Os autores afirmam ainda que a evolução 

tecnológica dos bancos se deu em cinco fases, conforme Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Ondas de evolução da tecnologia bancária 

 
Fonte: Cernev, Diniz e Jayo (2009) 

 

Ainda segundo Cernev, Diniz e Jayo (2009), duas inovações são as balizadoras 

da quinta onda, onde os autores consideraram um grande potencial de evolução para 

o canal de correspondentes bancários e a utilização da telefonia celular digital como 

canal para serviços bancários (mobile banking). 

 

Após a evolução tecnológica ocorrida na década de 1970, os investimentos dos 

grandes bancos foram direcionados visando a evolução do auto atendimento. Na 

década de 1980 foi instalado o primeiro caixa eletrônico no Brasil. A tecnologia 

demorou quase duas décadas para chegar ao país. O primeiro registro de caixa 

eletrônico (Figura 5) no mundo foi na Inglaterra, em 1967, instalado pelo Banco 

Barclays na cidade de Londres. Segundo o CFI (2022), a instalação foi realizada em 

junho do ano citado, em uma filial do banco na rua de Enfield, região de Londres. A 

invenção é creditada ao inventor britânico John Shepherd-Barron. A máquina permitia 
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o saque de dez libras esterlinas a cada utilização. Segundo Do Nascimento (2020), o 

primeiro caixa eletrônico do Brasil foi instalado na cidade de Campinas, estado de São 

Paulo, em uma agência do Banco Itáu, em 1983. A inovação permitiu transações como 

saques, depósitos e consultas de saldo, direto na máquina, sem a necessidade de 

intervenção de um funcionário do banco. A novidade revolucionou o mercado 

bancário, mudando a forma de atendimento e relacionamento cliente/banco. 

 

FIGURA 5 – Primeiro caixa eletrônico do mundo 

 
Fonte: Barclays (2017) 

 

Segundo Diniz (2009), o ano de 1995 marca a chegada do Internet banking ao 

Brasil. Desde então, as instituições financeiras brasileiras utilizam intensamente a 

Internet em benefício de seus negócios. Para (Estrada, 2005), o Internet banking 

representou uma nova modalidade de comércio eletrônico, permitindo ao cliente 

acessar vários serviços bancários para a formalização de negócios e formalização de 

contratos por meio eletrônico. O avanço do Internet Banking trouxe uma série de 

benefícios para os clientes, pela comodidade de executar as transações bancárias 

através de computadores pessoais ou de escritório.  

 

Barnes e Corbitt (2003) afirmam que até poucos anos atrás não havia uma 

junção de telefone celular e Internet, porém em meados da década de 1990 os 

provedores de telefonia celular e Internet viabilizaram a união, proporcionando a 
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Internet sem fio móvel. Os autores afirmam ainda que uma das primeiras aplicações 

comerciais da Internet móvel foi o serviço bancário, conhecido como mobile banking 

ou M-banking. A Figura 6 mostra uma captura de tela de um dos primeiros serviços 

mobile banking. Pavarini, Marchetti e Silva (2010) definem o mobile banking da 

seguinte forma: 

 

O mobile banking é caracterizado por aplicativos bancários de auto-
atendimento desenvolvidos para acesso por meio das plataformas de 
comunicação dos aparelhos de celular. Atualmente estes aplicativos 
oferecem aos clientes a possibilidade de realizar transações bancárias que 
antes só poderiam ser feitas por meio de um computador conectado à 
internet, nas agências ou nos caixas eletrônicos. (PAVARINI, MARCHETTI e 
SILVA, 2010, p. 2) 

 

FIGURA 6 – Captura de tela de um dos primeiros serviços mobile banking 

 
Fonte: BARNES e CORBITT (2003) 

 

O crescente investimento em novas tecnologias permitiu a automatização de 

uma série de serviços, antes realizados apenas por funcionários das agências 

bancárias, e atualmente disponíveis em caixas eletrônicos (Automatic Telling 

Machines – ATMs), terminais POS (Point of Sale), Internet Banking e Mobile Banking. 

O resultado é a participação cada vez maior destes canais no total de transações 

bancárias, com destaque para o mobile banking, o canal que mais cresceu nos últimos 

anos de acordo com a Pesquisa de Tecnologia Bancária FEBRABAN (DELOITTE, 

2022). 

 

Ainda segundo a Pesquisa de Tecnologia Bancária, o valor do orçamento dos 

bancos para tecnologia em 2021 foi de R$ 30,1 bilhões e representou um incremento 

de 13% em relação aos R$ 26,6 bilhões orçados em 2020. A previsão para 2022, 
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segundo o documentos é de R$ 35,5 bilhões de investimento em tecnologia. O 

orçamento relativo ao investimento em software foi o principal entre as instituições 

financeiras em 2021 e somou R$ 17,4 bilhões. Na prática, houve aumento percentual 

significativo do número de transações realizadas através do Mobile Banking 

(+27,57%), em relação ao ano anterior. O gráfico 2 mostra a evolução das transações 

bancárias, de 2017 a 2021 em canais diversos. 

 

Na participação total, o aumento do número de transações é mais expressivo no 

mobile banking, que responde por 56% de todas as transações bancárias. Enquanto 

a quantidade de transações no mobile banking cresceu de 52,6 bilhões para 67,1 

bilhões de 2020 para 2021, um aumento de 14,5 bilhões, as transações nos POS 

cresceram 1,8 bilhão de transações entre 2020 e 2021. Ainda segundo os estudo, 7 

em cada 10 transações bancárias, são digitais. 

 

GRÁFICO 2 - Evolução das transações bancárias, impulsionadas Pelo Mobile Banking e POS 

 
Fonte: FEBRABAN (2022) 
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Embora não seja retratado no diagrama da FÓTON (2019), em função da data 

de adaptação, outro fato relevante que já afeta e tem o grande potencial de afetar 

ainda mais o sistema bancário brasileiro é o lançamento do PIX. O PIX (Sistema de 

Pagamento Instantâneo) foi regulamentado no dia 12 de junho de 2.020, quando o 

Banco Central do Brasil publicou a Circular nº 4.027, que instituiu o Sistema de 

Pagamentos Instantâneos (SPI) e a Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI). O 

lançamento oficial ocorreu em 16 de novembro de 2020, trazendo para a população 

brasileira um meio de pagamento e transferências desenvolvido e normatizado pelo 

Banco Central do Brasil, BACEN (2020). Segundo o Banco Central, o “Pix é o 

pagamento instantâneo brasileiro”. O meio de pagamento criado pelo Banco Central 

(BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a 

qualquer hora ou dia. Segundo o BACEN (2020), o sistema é prático, rápido e seguro. 

O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de 

pagamentos pré-paga.” O advento do PIX já gera impacto nas receitas com tarifas dos 

bancos, pois permite o envio de valores gratuitamente entre contas em bancos 

diferentes. 

 

Segundo Kosinski (2021) o Pix é uma solução inovadora e engenhosa promovida 

pelo Banco Central do Brasil. A solução foi construída para promover a digitalização 

e democratização dos meios de pagamento no país. Para o autor, o PIX tende a ser 

um protótipo ou meio termo em relação ao futuro, quando o país possar a ter uma 

moeda digital. 

 

De novembro de 2020, mês de lançamento do PIX, até junho de 2022, última 

informação estatística disponibilizado pelo Banco Central, houve um crescimento 

exponencial do número de transações e do volume transacionado através da solução. 

Em novembro de 2020 foram realizadas quase 35 milhões de transações, com um 

volume transacionado de R$ 30.066.685. Já em junho de 2022 o número de 

transações subiu para aproximadamente 1,6 bilhão e o volume chegou a R$ 

889.146.654 (BACEN, 2022).  O Gráfico 3 mostra o volume de transações financeiras 

do PIX e sua evolução de novembro de 2020 até junho de 2022 e o Gráfico 4 mostra 

a quantidade de transações financeiras do PIX e sua evolução no mesmo período 

mostrado no gráfico 3. 
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GRÁFICO 3 - Volume de transações financeiras do PIX 

 

Fonte: Bacen (2022) 

 

GRÁFICO 4 - Quantidade de transações financeiras do PIX 

 

Fonte: Bacen (2022) 

 

O gráfico 5 mostra a participação percentual por meios de pagamento do sistema 

financeiros brasileiro. O gráfico é apresentado com dados trimestrais, do primeiro 
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trimestre de 2019 até o quarto trimestre de 2021. É possível observar o crescimento 

do PIX desde o quarto trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2021, quando 

assumiu a posição de principal meio de pagamento no Brasil.  

 

GRÁFICO 5 – Participação percentual por meios de pagamento 

 
Fonte: Bacen (2022) 

2.4. Fintechs 

 

Na última década, leis federais e alterações regulatórias do BACEN voltadas 

para desburocratização dos serviços bancários, possibilitaram a criação de inúmeras 

fintechs e bancos digitais. 

 

A Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013 Brasil (2013), regulamentou as fintechs 

voltadas para pagamentos, também chamadas de Instituições de Pagamentos (IPs), 

possibilitando-as a realizar transações financeiras e comerciais entre pessoas físicas 

e jurídicas, com uso intenso de tecnologia. As IPs exploraram com sucesso nichos de 

mercado, principalmente no varejo e com microempreendedores, onde a proliferação 

dos Pontos de Venda (POS - Points of Sale), também conhecidos como “maquininhas 

de cartão”, trouxe maior comodidade para as empresas e seus clientes, assim como 

redução das taxas de transação devido à forte concorrência no segmento (BCB, 

2019). 
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Já em 2016, com a Resolução nº 4.480 do BACEN (BCB, 2016), o processo de 

abertura de contas digitais foi simplificado e permitiu não só a abertura como o 

fechamento de contas bancárias por meios digitais, ou seja, não havia mais a 

necessidade de uma agência física para os bancos, o que possibilitou o surgimento 

dos bancos puramente digitais. Em paralelo, os bancos tradicionais aproveitaram as 

mudanças regulatórias para criar novos produtos exclusivamente digitais e conquistar 

uma fatia desse novo mercado. Atualmente, os cinco maiores bancos tradicionais 

também oferecem contas totalmente digitais. 

 

Segundo a FINTECHLAB (2016), hub para conexão e fomento do ecossistema 

de fintechs nacional, em seu Report Fintechlab de 2016, Fintechs “são iniciativas que 

aliam tecnologia e serviços financeiros trazendo inovações para pessoas e empresas.” 

Fornecem uma melhor experiência ao cliente, geração de inteligência a partir de dados 

para as tomadas de decisões e integração do mercado com mais eficiência, menos 

falhas, mas velocidade e redução de custos. 

 

As iniciativas de fintech são recentes em nosso país, porém o crescimento 

anual é significativo. A Fintechlab publica periodicamente o Radar Fintechlab, que 

monitora as fintechs em atividade no Brasil e os mercados em que atuam, conforme 

figura 7. 
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FIGURA 7 – Radar Fintechlab Brasil / 08.2020 

 
Fonte: Fintechlab (2020) 

 

No radar publicado em agosto de 2020 foram identificadas 689 fintechs em 

atividade no Brasil, um crescimento de 160 fintechs em relação a junho de 2019, 

quando foram identificadas 529 fintechs. No relatório publicado em agosto de 2018, 

foram identificadas 404 fintechs e na publicação de novembro de 2017, foram 

identificadas 332 fintechs. 
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TABELA 4 - Fintechs ativas em agosto de 2020 segundo o Radar Fintechlab

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Radar Fintechlab (2020) 

  

Segundo Schindler (2017) a expansão das fintechs se dá em duas visões, a 

primeira delas, a visão da oferta, há vários fatores que incentivam alguém a fornecer 

um produto inovador, como tecnologias, regulamentação, espirais de inovação e 

mudanças no cenário macroeconômico ou financeiro. Em relação ao cenário 

macroeconômico, na sequência da crise de 2007-2008, as demandas regulatórias 

aumentaram e culminaram com um aumento da aversão ao risco por parte dos 

bancos. Com isso, os grandes bancos dos Estados Unidos deixaram de operar com 

produtos/serviços de maior risco, situação que abriu espaço para a entrada das 

fintechs no mercado. Em relação à demanda, um fator de extrema relevância é a 

demografia. O público jovem da Geração Z, atraído pela demanda remota por 

produtos, serviços e experiências, exige um serviço financeiro mais ágil e com 

mobilidade. 

 

Para Folwarski (2020), as Fintechs perceberam oportunidades nas preferências dos 

consumidores e nas novas formas de uso de serviços e produtos financeiros. Com a 

popularização da Internet e a mobilidade da informação, através dos smartphones, o 

Internet banking e o mobile banking estão cada vez mais disponíveis e populares. Ainda 

segundo Folwarski (2020), as fintechs oferecem produtos e serviços bancários através de 

canais eletrônicos, com isso, observam os clientes migrarem de forma voluntária dos 

MERCADO NÚMERO DE FINTECHS PERCENTUAL
Pagamentos 190 27,58%
Gestão Financeira 122 17,71%
Empréstimos 114 16,55%
Investimentos 59 8,56%
Cryptocurrency & DTL 55 7,98%
Seguros 28 4,06%
Funding 26 3,77%
TechFin 22 3,19%
Multisserviços 22 3,19%
Negociação de Dívidas 21 3,05%
Bancos Digitais 17 2,47%
Câmbio & Remessas 13 1,89%
TOTAL 689 100,00%
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canais físicos para os canais eletrônicos de atendimento, se entenderem que o serviço é 

mais fácil e mais barato. 

 

A grande maioria das fintechs buscou um nicho de mercado para competir com os 

bancos tradicionais, seja em pagamentos, seguros, cartões, empréstimos, etc. A grande 

vantagem que as fintechs levam em relação aos bancos tradicionais, é a regulamentação 

mais amena, com menos exigências. São mais ágeis, por não fazerem parte de grandes 

conglomerados e por terem mais liberdade com os sistemas de TI. Stulz (2019). 

 

Na mesma linha de Folwarsk (2020), Dall’agnol (2019), afirma que a adoção e a 

popularização de tecnologias digitais nas rotinas das pessoas, transformou a preferência 

dos consumidores. Ainda segundo Dall’agnol (2019), a agilidade é uma característica 

identificada e favorável para a popularização das fintechs. 

 

2.5. Bancos digitais 

 

Os Bancos digitais são variações das fintechs, que fazem uso de tecnologia 

avançada para proporcionar aos clientes a comodidade de realizar operações bancárias 

de forma remota, com o objetivo de desenvolver produtos e serviços digitais adaptáveis 

para atender às necessidades de clientes digitais. Esse segmento contrata especialistas 

em tecnologia da informação para compreender e projetar os serviços de acordo com as 

necessidades dos clientes, Da Silva e D’Souza (2022). Para Silva et. al. (2020), a entrada 

de bancos 100% digitais ao mercado brasileiro, forçou os grandes bancos a buscarem 

novas alternativas digitais para serem utilizadas no relacionamento com clientes cada vez 

mais. 

 

Ser um banco móvel, sem estrutura física, com infraestrutura tecnológica suficiente 

para suportar as suas aplicações, é uma característica marcante dos bancos digitais. 

Algumas fintechs evoluíram em seus serviços e se tornaram bancos digitais. O movimento 

dos bancos tradicionais segue o mesmo caminho. Alguns grandes bancos criaram bancos 

digitais ou evoluíram com serviços digitais que concorrem com os serviços oferecidos 

pelos bancos digitais, oferecendo uma gama de recursos através de Internet e aplicativos 

para celular. Além disso, diversos bancos digitais estão atraindo volumes consideráveis 

de investimentos. O brasileiro Nubank, é um exemplo de banco digital que recebeu aportes 
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significativos, em 2019 recebeu US$ 400 milhões de investidores, inclusive de fundos os 

EUA. (STULZ, 2019). 

 

A empresa de dados e consultoria global KANTAR, no seu relatório intitulado “From 

bricks to clicks: the impact of neobanks so far” KANTAR (2019), trata os bancos digitais 

sob o termo “neobanks”, como uma descrição para bancos de varejo, sem uma rede física 

e afirma que o termo está se tornando cada vez mais familiar. O relatório demonstra uma 

grande aceitação dos bancos digitais, principalmente na China, com 93% de adesão entre 

os consumidores. Ainda nos BRICKS, o relatório mostra a Índia com 50% e o Brasil com 

32% de adesão dos consumidores aos bancos digitais (Gráfico 6). Já Lipton, Shrier e 

Pentland (2016) afirmam que a forma natural do surgimento de um banco digital é a partir 

da junção de uma fintech com um banco ou a evolução de uma fintech de serviços mais 

restritos, para um banco digital. Além disso, a estrutura de um banco tradicional é bem 

mais complexa, com várias divisões, enquanto um banco digital tem uma estrutura mais 

enxuta e simples, tendo a tecnologia da informação como pedra angular para o seu 

funcionamento. Ainda para Lipton, Shrier e Pentland (2016), em geral, o sucesso e o 

fracasso de um banco são mensuráveis pelas tecnologias e métodos analíticos adotados 

e não por sua linha de produtos. 

 

GRÁFICO 6 – Participação de clientes bancários em bancos digitais

 
Fonte: KANTAR (2019) 
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Fritschi (2019) afirma que fintechs e neobanks não se limitam a países 

desenvolvidos, pelo contrário, podem ser a solução em países de terceiro mundo, para 

atendimento a populações não bancarizadas ou com poucas alternativas no mercado. 

Ainda segundo Fritschi (2019), com a expansão da Internet móvel e crescimento da classe 

média, pode haver boas chances de sucesso para os bancos digitais no terceiro mundo, 

pois eles estão em uma posição mais favorável do que os bancos tradicionais em relação 

a custos com estruturas. Além disso, as soluções de pagamentos digitais podem trazer 

novas alternativas e soluções para a população, favorecendo o processo de inclusão 

bancária. 

 

Barquin (2015) concluiu que a migração dos consumidores asiáticos para os bancos 

digitais, entre 2011 e 2014 foi muito grande. A utilização de bancos digitais disparou em 

toda a Ásia nesse período. Ainda segundo Barquin (2015), a adoção e crescimento dos 

bancos digitais na Ásia foi antecipada em muitos anos, em função de diversos fatores 

combinados. A Ásia é um ecossistema favorável, em função do rápido aumento na adoção 

da Internet, de smartphones, crescimento do comércio eletrônico e consequentemente 

uma forte demanda por bancos digitais, com evolução rápida de usuários para uma ampla 

gama de clientes. Barquin (2015) estima que na época do estudo, em toda a Ásia haviam 

mais de 700 milhões de usuários regulares de bancos digitais e rápido crescimento em 

países como China e Índia. A figura abaixo mostra uma forte adoção dos bancos digitais 

já em 2014 em toda a Ásia, em especial a Coréia do Sul, Austrália (considerada na 

pesquisa, apesar de ser na Oceania), Singapura, Hong Kong e Taiwan, todas com 

penetração acima de 90%.  

 

GRÁFICO 7 – Representação dos Consumidores digitais em alguns mercados 

 
Fonte: Barquin (2015) 
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O De Nederlandsche Bank (2016), no reporte “Financial stability report”, questiona 

se os bancos digitais realmente farão uma ruptura ou que se trata de uma moda 

passageira. O reporte ainda questiona se os bancos tradicionais se adaptarão e 

controlarão a tecnologia ou a cadeia de serviços bancárias será dominada pelos novos 

entrantes, bancos digitais. O De Nederlandsche Bank (2016) afirma ainda, que a entrada 

dos bancos digitais se deu primeiramente ao romper o monopólio dos bancos nos 

pagamentos.  A criação de instituições que ofereciam serviços de pagamentos ou carteiras 

digitais, abriu o mercado para os novos entrantes, com o benefício te terem menos 

requisitos de exigência de capital do que os bancos tradicionais, em função das 

características, com serviços mais restritos. A entrada de tecnologias mais baratas no 

mercado, trouxe uma nova perspectiva ao consumidor final. 

 

Na realidade brasileira, Dos Santos Furtado et. al. (2019) concluiu que os bancos 

digitais têm potencial maior que os bancos tradicionais para atingir resultados, visto que 

um banco digital já possui desempenho de destaque em relação a bancos tradicionais. Os 

autores evidenciam que o modelo de bancos digitais teve forte evidência entre 2015 e 

2016, e que houve uma consolidação dos novos bancos entre 2016 a 2018. Dos Santos 

Furtado et. al. (2019) afirmam que os bancos digitais já impactam de forma significativa o 

mercado bancário brasileiro, com potencial para impactos ainda maiores após 

consolidação. Martins et. al. (2022) compartilharam evidências de que os bancos digitais 

trouxeram impactos ao resultado financeiro do mercado bancário e que as variáveis 

estudadas mostram um aumento da inclusão bancária e, consequentemente, o 

crescimento do sistema bancário no Brasil.  

  

O processo de regulação das fintechs ocorreu em 2013, com a Lei 12.865 de outubro 

de 2013, que trouxe oportunidades para os novos players do mercado bancário ao regular 

novas condições de pagamento de cana de açúcar e de produtividade em arranjos de 

pagamento, que beneficiou o mercado bancário todo. A inclusão bancária também se 

intensificou a após a promulgação da Lei 12.865. (COSTA E GASSI, 2017).  

 

O quadro 2 mostra os principais eventos de regulamentação, que favoreceram a 

criação e consolidação dos bancos digitais: 
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QUADRO 2 - Principais eventos de regulamentação dos bancos digitais 

RESOLUÇÃO DATA DISPOSIÇÕES 
LEI 12.865   09/10/2013 Trouxe oportunidades para os novos players do mercado bancário 

ao regular novas condições de pagamento de cana de açúcar e de 
produtividade em arranjos de pagamento, se estendendo para o 
mercado de pagamentos. 

RESOLUÇÃO 
Nº 4.480 BCB 

25/04/2016 Dispõe sobre a abertura e o encerramento de contas de depósitos 
por meio eletrônico e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO 
Nº 4.697 BCB 

27/11/2018 Altera a Resolução nº 4.480 e trata sobre a permissão para 
instituições realizarem a abertura de contas de depósitos por meio 
eletrônico. 

RESOLUÇÃO 
Nº 4.630 BCB 

25/01/2018 Dispõe sobre a abertura e o encerramento de contas de 
depósitos por meio eletrônico para pessoas naturais e 
microempreendedores individuais (MEIs). 

RESOLUÇÃO 
Nº 4.474 BCB 

31/03/2016 Dispõe sobre a digitalização e a gestão de documentos 
digitalizados relativos às operações e às transações realizadas 
pelas instituições financeiras e pelas demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como 
sobre o procedimento de descarte das matrizes físicas dos 
documentos digitalizados eletronicamente. 

RESOLUÇÃO 
Nº 4.479 BCB 

25/04/2016 Altera a Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, que dispõe 
sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na 
prestação de serviços por parte de instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. 

RESOLUÇÃO 
Nº 4.658 BCB 

25/04/2018 Dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os 
requisitos para a contratação de serviços de processamento e 
armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem 
observados pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Fonte: Autor, com base na regulamentação brasileira 

 

No recorte feito da pesquisa Radar Fintechlab, FINTECHLAB (2020), havia 17 

bancos digitais, Figura 8:  
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FIGURA 8 – Recorte dos bancos digitais do Radar Fintechlab Brasil / 08.2020 

 
Fonte: FINTECHLAB (2020) 

 

Entre os bancos digitais descritos no recorte acima, destaca-se o Nubank. O estudo 

de caso de Argolo, Rocha e Chaves (2019) busca entender como o Nubank obteve 

vantagem competitiva em relação aos concorrentes tradicionais e digitais. O Nubank foi 

fundado em março de 2013 pelo empresário colombiano David Vélez. O empresário teve 

a ideia de criar o novo banco, depois de diversas negociações malsucedidas com os 

bancos tradicionais. A ideia principal para a criação da nova empresa era que havia 

espaço para evoluir, pois no Brasil as tarifas e juros são os mais caros do mundo e os 

serviços bancários oferecidos não são de boa qualidade. A solução encontrada pelo 

empresário foi aliar design e tecnologia para oferecer serviços de melhor qualidade a 

custos menores. A fintech prometia cartões com isenção total de tarifas de anuidade ou 

tarifas adicionais, valores menores que os cobrados pelos bancos tradicionais no rotativo, 

aplicativo de celular com funcionalidade para controle de finanças pessoais, site na 

Internet de fácil navegação, resolutividade e, principalmente, acesso a informações e 

gerenciamento de consumo, além de um atendimento de excelência. 

 

Ainda segundo Argolo, Rocha e Chaves (2019) a simplicidade e inovação do 

Nubank, fez com que a empresa recebesse uma série de premiações, conforme abaixo: 
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• Março de 2015 - prémio Latam Founders. 

• Dezembro de 2015 – eleito o aplicativo mais inovador pela AppStore. 

• Maio de 2016 - prémio Marketers That Matter do Sage Group1, do Vale do Silício.  

• Maio de 2016 - eleita a melhor empresa B2C pela Latam Founders.  

• Julho de 2016 – reconhecido pela Interbrand para a lista Breakthrough Brands.  

• Agosto de 2016 - foi eleita entre as Melhores Empresas Para Trabalhar pelo Great 

Places to Work Brasil. 

• Janeiro de 2017 - eleito como o melhor cartão pelos clientes, pela CVA Solutions.  

• Março de 2017 – eleita novamente, como a melhor empresa B2C pela Latam 

Founders.  

• Fevereiro de 2018, Prémio Experiência do Consumidor / IBRC. 16° Fórum 

Brasileiro de relacionamento com o Cliente. 3º lugar no ranking geral e 1º na categoria 

cartão de crédito.  

• Fevereiro de 2018, prémio Fast Company, 3º lugar entre as 10 empresas mais 

inovadoras da América Latina em 2018.  

• Setembro de 2018 – eleita a empresa mais desejada para se trabalhar no prémio 

Linkedin Top Startups. 

• Fevereiro de 2019 - eleita a empresa mais inovadora da América Latina, pela 

revista Fast Company. 

• Março de 2019 - eleito o melhor banco do Brasil, segundo a revista Forbes. 

 

Em dezembro de 2022 o Nubank chegou a ocupar o posto de banco mais valioso 

da América Latina, após abrir o capital na Bolsa de Valores de Nova York. O valor de 

mercado fez o Banco Digital ultrapassar gigantes, como Itaú Unibanco, Bradesco e o 

bicentenário Banco do Brasil. O Valor de Mercado da empresa chegou próximo a US$ 50 

bilhões, na cotação da época, algo próximo de R$ 278 bilhões. No ranking geral das 

companhias valiosas da América Latina, o Nubank chegou a ocupar o sexto lugar. Em 

número de clientes, à época da valorização histórica, assumiu o posto de maior banco 

digital do mundo, levando-se em consideração a quantidade de clientes, 48 milhões no 

total. (BBC, 2021; VALOR ECONÔMICO, 2021). 

 

A Mambu, empresa alemã de software, com sede em Berlim, em sua pesquisa 

intitulada “The state of young adult banking in Latin America – Mambu”, Mambu (2022), 

com mais de 1.250 pessoas com idades entre 18 e 35 anos, nos países latino-americanos, 
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Brasil, México, Colômbia, Chile, Argentina e Peru, mostra que o Brasil tem uma tendência 

diferente dos outros países pesquisados, em relação à primeira opção de banco entre os 

jovens. Nos outros cinco países há uma preferência maior pelos bancos tradicionais, 

enquanto no Brasil é o contrário, a primeira opção dos jovens é por bancos digitais, 

conforme pode ser observado no Gráfico 8. 

 

GRÁFICO 8 - Primeira opção de banco entre os jovens, tradicional versus Bancos Digitais 

 
Fonte: Mambu (2022) 

  

A Accenture, multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e 

outsourcing, em seu estudo intitulado “Global Banking Consumer Study – Making Digital 

banking more human”, Accenture (2020), afirma que a pandemia Covid-19 trouxe um 

pouco mais de equilíbrio entre os serviços digitais oferecidos pelos Banco Digitais e 

Bancos tradicionais. Os serviços digitais dos bancos tradicionais passaram a atrair mais 

consumidores durante a pandemia, enquanto os Banco Digitais desaceleraram a sua 

ascensão. Uma das explicações para o equilíbrio é que, segundo o estudo, o uso dos 

bancos digitais, ou neobanks, tem variação inversa à idade do consumidor, conforme pode 

ser observado no Gráfico 9. 
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GRÁFICO 9 – Uso do Banco Digital x idade do consumidor 

 
Fonte: Accenture (2020) 

  

Ainda segundo a Accenture (2020), algumas faixas etárias são praticamente 

inacessíveis aos bancos digitais. Das pessoas que participaram do estudo, 65% acima de 

65 anos afirmam que não abririam contas em banco digital de forma alguma. Do lado 

oposto estão os participantes de faixa etária entre 18 e 24 anos. Apenas 10% desse 

público afirma que não abriria contas em um banco digital. Gráfico 10 mostra a aversão 

dos segmentos de consumidores aos bancos digitais, por faixa etária. 

 

GRÁFICO 10 - Aversão dos segmentos de consumidores aos bancos digitais, por faixa etária. 

 
Fonte: Accenture (2020) 
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2.6. Gerações atuais 

 

Na literatura, há diversas definições sobre qual é o período que compreende o 

nascimento das pessoas pertencentes às gerações que convivem atualmente, de 

forma simultânea. Há diferenças entre os países das publicações e de autores, mas 

de forma geral, consideram os Baby Boomers a geração que nasceu após a segunda 

guerra mundial. A Geração X é representada pelos nascidos nas décadas de 60 e 70. 

Os millennials ou Geração Y é composta por pessoas nascidas da década de 80, até 

meados da década de 90. A Geração Z é representada pelos nascidos entre meados 

da década de 90, até o final da década de 2000. A Geração Alfa é a geração que 

nasce atualmente, desde o início da década de 2010. Dentre as definições da literatura 

está o estudo de FRANCIS e HOEFEL (2018), no documento ‘True Gen’: Generation 

Z and its implications for companies. McKinsey & Company. O Quadro 3 mostra os 

intervalos geracionais considerados nesta pesquisa. 

 

QUADRO 3 – Diferenças Geracionais 

 
Fonte: Francis e Hoefel (2018) 
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Embora este estudo se concentre na análise e comparação de fatores que 

levem à aceitação da tecnologia do Banco Digital por consumidores bancários 

brasileiros pertencentes às gerações X, Y e Z, um foco maior é dedicado à Geração 

Z, em função da busca pelo rejuvenescimento da base de clientes dos bancos 

tradicionais. O Banco do Brasil, marca mais antiga entre os bancos brasileiros, fez 

alguns movimentos importantes com o objetivo de posicionar melhor a sua marca 

entre os mais jovens. Em 2021 o banco inaugurou operações no Metaverso, com 

ações do mundo real transportadas para a cidade virtual e dois edifícios no servidor 

"Complexo", Banco do Brasil (2021). Além disso, o banco possui uma posição de 

relevância no segmento de e-games, com uma plataforma conhecida como “Tamo 

Junto Nesse Game”, onde o banco posiciona a sua marca para o segmento e faz a 

sua publicidade, com a possibilidade de abertura de conta e solicitação de cartão de 

crédito, Tamo Junto Nesse Game (2022).   

  

2.7. Geração Z 

 

Para Francis e Hoefel (2018), as pessoas pertencentes à geração Z são 

verdadeiramente os nativos digitais. Desde que se entendem por gente, estão 

expostos a todos os tipos de tecnologia, dentre elas, a Internet, as redes sociais e à 

tecnologia móvel. Em função da hiper conectividade, da facilidade de lidar com 

múltiplas informações, a geração Z passou a influenciar pessoas de todas as idades 

e rendas. Acreditam no diálogo, se mobilizam por causas importantes, dispensam 

rótulos e buscam a valorização individual em meio ao coletivo. Os autores nominam a 

geração Z como True Gen, em função do pragmatismo nas tomadas de decisões e no 

alto grau analítico no relacionamento com empresas.     

 

Tais comportamentos se refletem na forma em que essa geração entende o 
consumo e se relaciona com as marcas. As empresas devem estar atentas a 
três consequências principais: o consumo visto como acesso (e não como 
posse); o consumo como uma expressão da identidade individual; e o 
consumo baseado na ética. (FRANCIS e HOEFEL, 2018, p.2).   

 

Para Tapscott (2009), a Geração Z, por ser uma geração que se desenvolveu 

dentro da transformação tecnológica promovida pela Internet, valoriza alguns temas e 

os considera essenciais, como liberdade, customização, integridade, colaboração, 

entretenimento, velocidade e inovação. Ainda segundo Tapscott (2009), a geração Z 
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foi a primeira a apresentar características e comportamentos similares, independente 

da cultura a que pertencem ou das regiões diferentes em que nasceram ou vivem, em 

todas as partes do mundo. A globalização, a popularização da Internet e 

principalmente a mobilidade do acesso às informações e soluções são as principiais 

razões para a convergência dessas características e comportamentos. 

 

Segundo Comazzetto (2016), as pessoas nascidas na Geração Z cresceram 

inseridas no processo de evolução tecnológica e são mais individualistas. Quando as 

primeiras pessoas da geração nasceram, o Brasil passava por um período de 

instabilidade democrática e econômica, ou seja, conviveram com as turbulências, mas 

desfrutam, atualmente, de uma estabilidade nas duas vertentes. As pessoas 

pertencentes à geração Z não conhecem o mundo sem a tecnologia contemporânea, 

como computadores, chats, telefone celular, Internet móvel, entre outras, Ceretta e 

Froemming (2011). Ainda segundo os autores, a tecnologia permite que o público da 

geração Z seja mais consumista em comparação às gerações anteriores, utilizando o 

próprio dinheiro ou o dinheiro recebido de mesadas. Estão 100% conectadas em 

100% do tempo, em função da tecnologia móvel, outros recursos tecnológicos e 

possuem informação a qualquer tempo, sobre qualquer assunto, o que impulsiona o 

desenvolvimento, inclusive tecnológico, dos nativos digitais, como a própria 

denominação sugere (ZOMER; SANTOS; DE OLIVEIRA COSTA, 2018).  

 

Dorsey e Villa (2020) afirmam que as pessoas pertencentes à Geração Z têm 

expectativas e comportamentos muito diferentes das demais gerações, por fazerem 

parte da primeira geração a passar uma vida inteira em um ambiente totalmente 

digital. 

...as expectativas da Geração Z são tão diferentes porque seus membros são 
muito diferentes dos membros de outras gerações. Eles são a primeira 
geração a viver uma vida inteiramente digital. Estão sendo criados por pais 
afetados por eventos anteriores, como o 11 de Setembro e a Crise de 2008, 
bem como por eventos contemporâneos, desde a pandemia de covid-19 até 
os jogos on-line, o Brexit e as políticas presidenciais. Estão conectados ao 
mundo e uns aos outros, em todos os continentes e em todas as cidades, 
usando uma tecnologia que esteve disponível para eles desde sempre. Eles 
têm – e expressam – opiniões bem definidas sobre questões sociais, desde 
as dívidas com empréstimos estudantis e o controle de armas até a igualdade 
e as mudanças climáticas. E, pela primeira vez na história, as mídias digitais 
deram a uma geração tão jovem o poder de impulsionar (ou fazer derrapar) 
instantaneamente marcas globais, de se tornar ativista e influenciar a forma 
como as empresas fazem negócios – às vezes com um único tuíte, post ou 
vídeo gravado no celular. (DORSEY; VILLA, 2020, p.13) 
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2.8. Technology Acceptance Model (TAM)  

  

O Technology Acceptance Model (TAM), em português, Modelo de Aceitação de 

tecnologia, foi proposto por Davis (1989) no multicitado artigo intitulado Perceived 

usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, com 

quase 70.000 citações, segundo o Google Acadêmico. O modelo TAM é uma evolução 

de um modelo anterior, conhecido como Teoria da Ação Raciocinada (TRA), proposta por 

Fishbein e Ajzen (1975), que admite que os seres humanos em sua racionalidade, fazem 

uso das informações que dispõem, avaliando as consequências de seus 

comportamentos, para uma tomada de decisão. Em função da necessidade de evolução, 

o Modelo TAM se desdobrou em novas versões com a adição de outros fatores relevantes. 

A próxima versão foi o TAM 2, uma extensão do modelo original, de Venkatesh e Davis 

(2000). Já em 2003, Vekatesh, Morris, Gordon Davis e Fred Davis, apresentaram Teoria 

Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), Venkatesh et. al. (2003). Em 2008, 

o modelo seguiu em evolução para o TAM 3 de Venkatesh e Bala (2008). O quadro 4 

mostra o resumo da evolução do modelo. 

 

QUADRO 4 – Evolução do Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) 

Teoria Autor (es)/ 
Ano 

Variáveis 
 

Teoria da Aceitação da Tecnologia (TAM) Davis (1989) Facilidade de uso percebida e utilidade percebida 

Modelo de Aceitação de Tecnologia 
(TAM2) 

Venkatesh e 
Davis (2000) 

Inclui as variáveis, Norma subjetiva, Voluntariedade, 
Imagem, relevância do trabalho, qualidade do resultado 
e demonstrabilidade do resultado à teoria original (TAM) 

Teoria Unificada de Aceitação e Uso da 
Tecnologia (UTAUT) 

Venkatesh et 
al. (2003) 

Expectativa de performance, Expectativa de esforço, 
Influência social e Condições facilitadoras 

Modelo de Aceitação de Tecnologia 
(TAM3) 

Venkatesh e 
Bala 
(2008) 

Inclui nos modelos anteriores as variáveis, Autoeficácia 
do computador, Percepções de controle externo, 
Ansiedade Computacional, Diversão computacional, 
Prazer percebido, Usabilidade percebida. 

Fonte: Elaboração própria a partir da revisão de literatura. 

 

   O modelo construído por DAVIS (1989) teve a intenção de mediar a aceitação de 

uso da tecnologia da informação, com base na utilidade percebida e na facilidade de uso. 

Davis construiu o modelo por perceber uma escassez de medições para prever a 

aceitação de computadores pelos usuários. As definições para validações de novas 

escalas para as variáveis utilidade percebida e facilidade de uso percebida foram feitas 

com base em um estudo com 152 usuários, através de questionário survey. Inicialmente, 

o estudo de Davis focou na utilização de computadores, mas a sua teoria passou a ser 
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utilizada, posteriormente, em diversos outros campos de estudos. O setor bancário não é 

diferente. Em função da evolução tecnológica dos bancos, o modelo TAM originário de 

tecnologia passou a ser aplicado em diversos estudos com o intuito de identificar os fatores 

determinantes para a aceitação das tecnologias bancárias. Estudos relacionados a 

Internet banking, mobile banking, carteira de pagamentos, open banking, fintech, bancos 

digitais, entre outros, já foram realizados com a utilização de adaptações do modelo TAM.  

 

O Quadro 5 apresenta a revisão da literatura, com estudos que utilizaram o modelo 

TAM relacionado a produtos, serviços e soluções bancárias que envolvem tecnologia. As 

buscas foram feitas em bases como Google Scholar, Science Direct, Emerald e Ebsco. A 

intenção das buscas foi encontrar estudos em diversos países, com situações econômicas 

e culturais diferentes. Apesar de não haver uma limitação de anos de publicação, a 

preferência foi dada a artigos mais recentes, por terem uma relação mais próxima de 

temas como Fintechs e Bancos Digitais, foco principal deste estudo. A busca também 

contemplou estudos com foco nas diferenças geracionais em relação à aceitação de 

tecnologias bancárias. A geração Z recebeu uma atenção maior, em função do desafio 

dos bancos tradicionais de rejuvenescimento da base de clientes. 
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QUADRO 5 – Revisão da Literatura 
AUTORES, (ANO), PAÍS 
E FOCO DO ESTUDO  

TÍTULO DA PUBLICAÇÃO CONSTRUTOS PRINCIPAIS RESULTADOS 

KOENAITE, MAZIRIRI, 
CHUCHU (2021), África 
do Sul, Mobile Banking. 

Attitudes Towards Utilising 
Mobile Banking Applications 
Among Generation Z 
Consumers in South Africa 

Conhecimento sobre a tecnologia; percepção de 
utilidade; atitude de uso; uso real e intenção de uso 

"Confirmou que a atitude e o uso real de aplicativos de foram a 
relação mais forte. Também confirmou que o conhecimento 
impactou positivamente e diretamente as atitudes dos 
consumidores dos alunos da Geração Z em relação ao uso de 
aplicativos de banco móvel. A utilidade percebida levou 
diretamente a uma atitude positiva em relação aos aplicativos de 
banco móvel." 

Pikkarainen et 
al. (2004), Finlândia, 
Banco online 

Consumer acceptance of 
online banking: an extension of 
the technology acceptance 
model 

Aceitação de uso, Facilidade de Uso percebida, 
Utilidade de uso Percebida, Satisfação Percebida, 
Segurança e Privacidade, Quantidade de 
Informações disponíveis e Qualidade da Conexão de 
Internet. 

A variável Conexão não atendeu ao modelo. As outras cinco 
variáveis atenderam, com destaque para Utilidade Percebida e 
Quantidade de Informações. 

DO e DO (2020), Vietnã, 
Carteiras Digitais 

An investigation of Generation 
Z's Intention to use Electronic 
Wallet in Vietnam 

Compatibilidade, percepção de utilidade, percepção 
de facilidade de uso, conveniência percebida, 
reputação, intenção de uso e Influência social 

A geração Z prefere produtos de conveniência e influência social 
adequados aos seus valores pessoais. A questão tecnológica 
provavelmente não é uma barreira para geração z. Há efeito 
indireto nos fatores confiança e facilidade na intenção de uso. A 
confiança e reputação foram examinadas como fatores 
determinantes para a adoção pela Geração Z. 

LOPES, CARACCIOLO e 
HERRERO (2018), 
Brasil, Mobile Banking 

Aceitação do Mobile Banking 
no Brasil: uma Análise Por 
Meio do Modelo TAM 
Estendido 

Facilidade de uso percebida, Intenção de uso, 
Percepção do número de usuários, Utilidade 
Percebida e Valor da tecnologia 

O valor percebido não impacta a intenção de uso e a percepção do 
número de usuários tem efeito positivo e significante na intenção 
comportamental. 

Caldeira et. al, (2021), 
Brasil, Pagamentos 
Móveis 

Adoption of Mobile Payments 
in Brazil: Technology 
Readiness, Trust and 
Perceived Quality 

Aceitação de Tecnologias, Aceitação de Tecnologias 
em Serviços Financeiros, Prontidão para a 
Tecnologia, Facilidade de Uso Percebida, Utilidade 
Percebida, Qualidade Percebida, Confiança, Atitude 
em relação ao uso e a intenção de uso. 

A relação da influência da prontidão para a tecnologia sobre a 
confiança em relação a um serviço financeiro. Existência de uma 
predisposição individual quanto ao uso de tecnologias em geral 
(prontidão para a tecnologia). 

Borges et al. (2021), 
Brasil, Bancos Digitais 

Fatores determinantes da 
aceitação de mercado da 
tecnologia do banco digital no 
contexto brasileiro 

Percepção de Facilidade de Uso (PEOU), Percepção 
de Utilidade (PU), Percepção de Satisfação, 
Percepção de Segurança e Privacidade, variáveis 
sociodemográficas, 

As variáveis utilidade percebida, satisfação percebida, e segurança 
e privacidade e renda, impactaram a intenção de uso do potencial 
cliente dos produtos bancários. 

Halim, et al. (2020), 
Indonésia, Carteiras 
Digitais 

Constituents Driving Interest in 
Using E-Wallets in Generation 
Z. 

Percepção de Facilidade de Uso, Utilidade 
Percebida, Influência Social, Condição de Instalação 

A facilidade de uso tem um efeito positivo e significativo na intenção 
comportamental. A utilidade não tem efeito positivo e significativo 
na intenção comportamental. O fator social tem um efeito positivo 
e significativo na intenção comportamental. O fator de instalação 
tem um efeito positivo e significativo na intenção comportamental. 

Windasari et al. (2022), 
Indonésia, Bancos 
Digitais 

Digital-only banking 
experience: Insights from gen 
Y and gen Z 

Valor Econômico, Facilidade de Uso Percebida, 
Influência Social, Reputação da Empresa, 
Promoções, Recursos, Curiosidade, Recompensa e 
Intenção de uso 

As novas variáveis que emergiram da pesquisa qualitativa foram 
reputação da empresa, promoções, características, curiosidade e 
recompensas. A pesquisa quantitativa validou que todas as 
variáveis mencionadas, exceto promoção de vendas e curiosidade, 
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tornaram-se fatores significativos para os usuários da geração Y e 
Z experimentarem bancos somente digitais. 

Maulita et al. (2022), 
Indonésia, Carteiras 
Digitais 

Factors That Influence 
Generation Z in Using E-Wallet 
During COVID-19 Pandemic 

Utilidade Percebida, Prazer Percebido, Promoção, 
Satisfação Percebida e Confiança 

Evidência que a Utilidade Percebida e o prazer percebido afetam a 
intenção da Geração Z usar o ShopeePay Evidências de que a 
promoção e a satisfação percebida afetam a confiança da geração 
Z, então eles decidem fazer o uso do ShopeePay. 

HU et al. (2019), China, 
Fintech 

Adoption Intention of Fintech 
Services for Bank Users: An 
Empirical Examination with an 
Extended Technology 
Acceptance Model 

Utilidade percebida, Percepção de facilidade de uso, 
Atitudes, Confiança, Imagem de marca, Risco 
percebido, Suporte governamental, Inovação do 
usuário 

imagem da marca, apoio do governo e inovação do usuário têm 
impactos positivos significativos na adoção de serviços de fintech. 
O risco percebido pode afetar as atitudes dos usuários por meio de 
sua confiança nos serviços da Fintech. A facilidade de uso 
percebida não tem impacto significativo na adoção de serviços de 
Fintech por um usuário. 

May, Martini e Yee 
(2021), Malásia, 
Carteiras Digitais 

Investigating Factors 
Influencing Consumers’ 
Intention to Adopt E-Wallet 
among Generation Z in 
Selangor 

Expectativa de desempenho, Expectativa de 
esforço, Influência social, Condições facilitadoras, 
Qualidade percebida e intenção de uso 

"Os resultados demonstraram a importância da expectativa de 
desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições 
facilitadoras na previsão da intenção comportamental dos 
consumidores de usar a carteira eletrônica." 

Dospinescu, Dospinescu 
e Agheorghiesei (2021), 
Romênia, Fintech 

FinTech Services and Factors 
Determining the Expected 
Benefits of Users: Evidence in 
Romania for Millennials and 
Generation Z. 

"conforto e facilidade de uso, existência de 
regulamentação legal sobre fintechs, facilidade com 
que uma nova conta é aberta, pagamentos móveis, 
opções de crowdfunding, transferências 
internacionais, custos operacionais, empréstimos 
peer-to-peer (P2P), seguros incluídos no sistema, 
corretagem online, criptomoedas, troca" 

"Os resultados demonstraram a importância da expectativa de 
desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições 
facilitadoras na previsão da intenção comportamental dos 
consumidores de usar a carteira eletrônica." 

De Souza, Da Silva e 
Spers (2021) Brasil, 
Fintech 

Proposta de modelo de 
mensuração da adoção de 
serviços de Fintechs 

Design, Influência Social, Privacidade, Utilidade 
Percebida, Confiança, Facilidade percebida, Atitude 
e Adoção 

Análise de 28 trabalhos selecionados, compreendidos no período 
de 2018 até 2020. Encontrados fatores de influência: confiança, 
influência social, privacidade, riscos e benefícios financeiros, 
interface do produto, utilidade percebida, facilidade de uso, apoio 
governamental, alfabetização financeira e entre outros achados. A 
facilidade de uso e utilidade percebida dizem respeito às facilidades 
e melhorias de performance e compensações de esforço que o 
novo serviço trará. A privacidade entra no contexto de segurança. 
Confiança e influência social são fatores extrínsecos e intrínsecos 
que influenciando a atitude, propiciam ao consumidor um 
sentimento positivo ou negativo de adotar determinado produto 
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Çera et al. (2020), 
Macedônia do Norte, 
Mobile Banking 

Mobile banking usage and 
gamification: the moderating 
effect of generational cohorts. 

"Expectativa de 
desempenho, Expectativa de esforço, Influência 
social, Condições facilitadoras, hábito, motivação, 
Intenção comportamental, gamificação, intenção de 
recomendar e comportamento do usuário" 

"Os resultados mostram Expectativa de desempenho, condições 
facilitadoras, hábito e motivação impactam positivamente a 
intenção comportamental. Indicando que a criação de um aplicativo 
móvel eficiente, simples e agradável impacta na intenção de uso 
do aplicativo móvel para realizar transações financeiras. O estudo 
reforçou a facilidade de adoção de elementos de jogos pelos 
indivíduos da Geração Z no uso de aplicativos, em comparação 
com os indivíduos da Geração Y." 

Junadi, Sfenrian (2015), 
Indonésia, Pagamento 
Digita. 

The Analysis of Consumer's 
Intention Model for Using 
E-Payment System in 
Indonesia 

Expectativa de esforço, cultura, Segurança 
Percebida, Performance Percebida, Influência Social 
e Intenção de Uso 

“Fatores culturais influenciam diretamente (0,337) nas intenções 
dos consumidores.” “a segurança percebida tem a menor influência 
significativa (0,166) na intenção dos consumidores de usar e-
payment.” “o desempenho tem impacto direto (0,272) na intenção 
do consumidor em utilizar o pagamento eletrônico.” “o fator 
expectativa de esforço tem a maior influência direta e impacto 
significativo nas intenções do consumidor em utilizar o e-payment 
(no valor de 0,346).” “A influência social é o terceiro maior fator (a 
0,330), que tem uma influência significativa na intenção do uso do 
pagamento eletrônico neste estudo. “ 

Pires, Costa Filho (2008), 
Brasil, Internet Banking 

Fatores do índice de prontidão 
à tecnologia (TRI) como 
elementos diferenciadores 
entre usuários e não usuários 
de internet banking e como 
antecedentes do modelo de 
aceitação de tecnologia (TAM) 

Intenção de Uso, Utilidade Percebida, Facilidade de 
Uso, Otimismo, Inovação, Desconforto e Segurança. 

Os resultados indicaram que otimismo, insegurança e desconforto,  
apresentaram diferenças significativas entre usuários e não 
usuários de Internet banking. Os resultados apresentaram 
significativo estatisticamente, o otimismo. Ter visão positiva da 
tecnologia e crença de que ela oferece maior controle, flexibilidade 
e eficiência à vida das pessoas, podem explicar em parte a 
intenção de uso continuado. 

Fonte: Elaboração própria a partir da revisão de literatura. 
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A revisão da literatura mostra diversos estudos com derivações do modelo TAM que 

Davis (1989) construiu visando a aceitação ou a rejeição de tecnologias. Percepção de 

Facilidade de Uso ou Facilidade de uso percebida (PEOU - Perceived ease of use) e 

Percepção de Utilidade ou Utilidade Percebida (PU - Perceived Usefulness), são as 

variáveis base do estudo de Davis. Como já observado, esse modelo passou por várias 

adaptações para que pudesse ser aplicado em cenários diversos, como na aceitação da 

tecnologia bancária. Na sequência, as variáveis do estudo podem ser observadas. 

 

2.8.1. Percepção de Facilidade de Uso ou Facilidade de uso percebida (PEOU - 

Perceived Ease of Use): 

 

A facilidade de uso percebida é o fator inicial do modelo TAM, Davis (1989), 

conforme observado na Figura 9. É definida como o grau de esforço envolvido para 

utilização da tecnologia ou a facilidade para a sua utilização. Neste estudo, consideramos 

a facilidade de uso percebida como o grau como os clientes bancários sentem a facilidade 

de utilização de um banco digital, a, a flexibilidade e adaptação às necessidades e a 

clareza e compreensibilidade sobre a utilização do banco digital. Com base na teoria de 

Davis, a primeira hipótese foi formulada da seguinte forma: 

 

Hipótese 1 (H1): A facilidade de uso percebida (PEOU) tem efeito positivo na 

aceitação dos bancos digitais pelo consumidor bancário. 

 

2.8.2. Percepção de Utilidade ou Utilidade Percebida (PU - Perceived Usefulness):  

 

No modelo TAM, a utilidade percebida é o segundo fator utilizado na verificação da 

adoção/aceitação de determinada tecnologia, Davis (1989). É utilizada para medir o grau 

em que um consumidor ou usuário percebem utilidade na tecnologia e quanto isso pode 

ser útil ao seu trabalho ou à organização da sua vida pessoal. Neste estudo, consideramos 

a utilidade percebida pela economia de tempo proporcionada pelos serviços do banco 

digital, pelo aumento da eficiência proporcionada pelos serviços oferecidos pelo banco 

digital, pela utilidade percebida nos serviços oferecidos pelo banco digital e pela percepção 

de aumento de produtividade quando da utilização do banco digital. Com base nos 

segundo fator do Modelo TAM, a segunda hipótese foi formulada dessa forma: 
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Hipótese 2 (H2): A utilidade percebida (PU) tem efeito positivo na aceitação dos 

bancos digitais pelo consumidor bancário. 

 

FIGURA 9 – Desenho do Modelo de aceitação da tecnologia - Technology Acceptance Model (TAM) 

 
Fonte: Elaborado a partir de Davis et al. (1989) 

 

2.8.3. Percepção de Satisfação 

 

Venkatesh (2000) afirma que o prazer percebido ou a satisfação percebida se refere 

à medida ou grau de percepção de como é agradável ou desagradável a utilização de uma 

tecnologia ou sistema específico de forma direta ou as consequências ou desdobramentos 

ocasionados pela utilização da tecnologia. Pikkarainen et al (2004) afirmam que a 

Percepção de Satisfação é extremamente importante na explicação da aceitação ou não 

de uma tecnologia e que muitos estudos comprovaram que a Percepção de Satisfação ou 

Prazer impacta de forma significativa a intenção de usar determinada tecnologia. Outros 

autores como Borges et al. (2021), Maulita et al. (2022) também consideraram a 

Percepção de Satisfação ou Prazer em seus estudos. Com base na relevância da variável, 

a terceira hipótese foi formulada da seguinte forma: 

  

Hipótese 3 (H3): A percepção de satisfação tem efeito positivo na aceitação 

dos bancos digitais pelo consumidor bancário. 

 

2.8.4. Percepção de Segurança e Privacidade 

 

Segurança e Privacidade são assuntos muito relevantes quando o tema 
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financeiro é tratado. Segundo Pikkarainen et. al. (2004) quanto mais ocorre a evolução 

tecnológica no mercado bancário, maior a preocupação dos consumidores com 

segurança e privacidade. No estudo, Pikkarainen et. al. (2004) se concentraram nos 

aspectos que os consumidores bancários apresentam maiores preocupações. Outros 

autores, como Borges et al. (2021), De Souza, Da Silva e Spers (2021), Junadi, 

Sfenrian (2015), Pires, Costa Filho (2008), também consideraram Segurança e 

Privacidade em suas pesquisas. Considerando a importância Segurança e 

Privacidade, a quarta hipótese deste estudo é definido como: 

 

Hipótese 4 (H4): A Percepção de segurança e privacidade tem efeito positivo 

na aceitação dos bancos digitais pelo consumidor bancário. 

 

2.8.5. Influência Social 

 

Venkatesh et al. (2003) definem a variável Influência Social como uma escala de 

percepção do indivíduo em relação à sua percepção quando pessoas próximas, 

importantes ou influentes acreditam que o indivíduo deve usar a nova tecnologia. Os 

autores consideram que a função da Influência Social em relação à aceitação de uma 

nova tecnologia tem alta complexidade. Davis e Venkatesh (2000) tratam a Influência 

Social através de três variações. A primeira delas, Norma Subjetiva, que traz a 

percepção do usuário sobre o que pessoas importantes pensam sobre o 

comportamento de uso da tecnologia pelo usuário. A segunda é Voluntariedade, 

percepção dos usuários sobre a adoção da tecnologia ser voluntária ou obrigatória. A 

terceira é Status Social, o quanto a adoção da inovação é percebida como positiva 

dentro do sistema social que o indivíduo está inserido. Halim, et al. (2020), Windasari 

et al. (2022), Do e Do (2020), May, Martini e Yee (2021), De Souza, Da Silva e Spers 

(2021), Çera et al. (20220), Junadi, Sfenrian (2015) também consideraram a variável 

Influência Social em seus estudos. Com o objetivo de verificar o impacto da influência 

social na adoção dos Bancos Digitais, a quinta hipótese foi definida como:  

 

Hipótese 5 (H5): A influência social tem efeito positivo na aceitação dos bancos 

digitais pelo consumidor bancário. 
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2.9. Modelo Adaptado e Consolidado 

 

Davis (1989) propôs o Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance 

Model - TAM) com o intuito de entender por que usuários de determinada solução 

tecnológica rejeitam ou aceitam a tecnologia proposta. Os estudo foi feito com base na 

ciência do comportamento, aliando teorias como autoeficácia e das expectativas. Hu et al. 

(2019), afirmam que o modelo TAM permite uma adaptação para ser aplicado em estudos 

de inovação financeira e tecnologia bancária. A revisão da literatura mostra a sua 

aplicação em diversos estudos, com foco de estudo em Internet Banking, Banco Online, 

Aplicativos Móveis Bancários, Carteira Digital, Pagamentos Móveis, Fintech e Bancos 

Digitais. O presente estudo propõe uma adaptação do modelo conceitual proposto por 

Pikkarainen et al (2004). Figura abaixo: 

 

Figura 10 - Modelo proposto no artigo: Consumer acceptance of online banking: an extension of the 

technology acceptance model 

 
Fonte: Pikkarainen et. al. (2004) 

 

Considerando a relevância do estudo de Pikkarainen et. al. (2004), um estudo sobre 

banco online com quase 2.700 citações, conforme o Google Scholar, o modelo do 

presente estudo se baseia na obra citada, construindo uma adaptação, mantendo as duas 

principais variáveis do modelo TAM, Facilidade de Uso Percebida e Utilidade Percebida. 

Há também a manutenção das variáveis Percepção de Segurança e Privacidade e 

Percepção de Satisfação presentes no estudo de Pikkarainen et al. (2004), além da 
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inserção da variável Influência Social presente em diversos estudos como Venkatesh et 

al. (2003), Halim, et al. (2020), Windasari et al. (2022), Do e Do (2020), May, Martini e Yee 

(2021), De Souza, Da Silva e Spers (2021), Çera et al. (20220) e Junadi, Sfenrian (2015). 

  

Na sequência, a Figura 11 mostra o modelo adaptado proposto e utilizado neste 

estudo e o Quadro 6 mostra as hipóteses propostas e utilizadas neste estudo. 

 

FIGURA 11 – Modelo adaptado proposto pelo estudo 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da revisão de literatura. 

 

 

QUADRO 6 – Hipóteses propostas neste estudo 
Hipóteses  

Hipótese 1 (H1) A facilidade de uso percebida (PEOU) tem efeito positivo na aceitação dos 
bancos digitais pelo consumidor bancário. 

Hipótese 2 (H2) A utilidade percebida (PU) tem efeito positivo na aceitação dos bancos digitais 
pelo consumidor bancário. 

Hipótese 3 (H3) A percepção de satisfação tem efeito positivo na aceitação dos bancos digitais 
pelo consumidor bancário. 

Hipótese 4 (H4) A Percepção de segurança e privacidade tem efeito positivo na aceitação dos 
bancos digitais pelo consumidor bancário. 

Hipótese 5 (H5) A influência social tem efeito positivo na aceitação dos bancos digitais pelo 
consumidor bancário. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

O capítulo três tem o objetivo de descrever os procedimentos metodológicos 

utilizados no estudo e rever o conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados 

na pesquisa. Serão descritos no capítulo os seguintes itens: metodologia escolhida 

para o estudo, o instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa, a definição da 

escala e a definição da amostra. 

 

3.1. Metodologia escolhida 

  

Segundo Vergara (2016), há tipos de pesquisas diferentes, sendo necessário 

fazer a descrição delas no presente capítulo para que o leitor seja informado sobre o 

tipo de pesquisa utilizada no trabalho, sua conceituação e justificativa, com base no 

tipo de investigação utilizada. Vergara (2005) afirma que os dados podem coletados 

de duas maneiras, de forma quantitativa ou de forma qualitativa. À luz da teoria de 

Vergara (2005), esta pesquisa é realizada de forma quantitativa utilizando-se 

procedimentos estatísticos. Conforme definição de Metodologia de Vergara (2016) 

esta pesquisa é classificada como descritiva, quanto aos fins:  

 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 
determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre 
variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os 
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 
(VERGARA, 2016, p.48). 
 

Quanto aos meios de investigação, o presente estudo se propõe à utilização do 

método de pesquisa survey, com a aplicação de questionário, de forma intencional, 

em cima de uma amostragem, com a incorporação de escalas de modo a conseguir 

verificar a avaliação direta do posicionamento das pessoas que responderem à 

pesquisa. O objetivo é entender a relevância de determinado fenômeno e a explicação 

da distribuição desse mesmo fenômeno em relação à população, Hair et al. (2017). 

No presente estudo, a pesquisa survey tem a função de identificar os fatores que 

interferem na aceitação ou não do banco digital pelos consumidores bancários.  
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3.2. Instrumento de coleta de dados 

 

Foi construído um questionário survey, através da ferramenta Forms da 

Microsoft. Este questionário foi aplicado na pesquisa e está apresentado no Apêndice 

A deste documento. Antes da aplicação, o questionário foi submetido a um teste com 

13 respondentes, que possuem vasto conhecimento bancário. A pesquisa é composta 

inicialmente por questões que possuem um foco sociodemográfico. Um total de cinco 

questões na primeira parte. Na sequência há outras cinco questões sobre o 

relacionamento bancário dos respondentes. Por fim, vinte e três questões assertivas, 

voltadas para conferir a aceitação da tecnologia do banco digital pelos respondentes. 

Assim como Pikkarainen et al. (2004), foi utilizada como base para as questões, a 

escala Likert de cinco pontos, com “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, 

“não concordo, nem discordo”, “concordo parcialmente”, “concordo totalmente”, além 

de uma caixa extra com a opção “não sei responder”. Dessa forma, buscou-se a 

mensuração da escala de intensidade das respostas dadas pelos participantes Hair et 

al. (2017).   

 

As questões relacionadas ao relacionamento bancário abordam informações 

como a quantidade de bancos com que o respondente tem relacionamento, quais 

bancos o respondente possui relacionamento atualmente, o principal banco de 

relacionamento e qual o tipo de banco o respondente possui relacionamento, sendo 

banco digital, banco tradicional ou ambos. Já as questões sociodemográficas 

abordam temas como sexo, intervalo de anos de nascimento, para a identificação da 

geração em que o respondente nasceu, a escolaridade, a renda familiar, com foco no 

intervalo das classes sociais consideradas atualmente pelo IBGE e o estado onde o 

respondente reside.  

 

3.3. Definição das Escalas 

 

O Quadro 6 traz as informações da Referências Teóricas, construtos, questões do 

questionário e as siglas utilizadas para cada questão na construção do modelo adaptado. 

 

 

QUADRO 7 – Construtos do modelo e referências 
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REFERÊNCIA CONSTRUTO VARIÁVEL QUESTÃO 

Adaptada de Borges 
(2020) e Venkatesh e 
Davis, 2000 

Intenção de Uso 
do 

Banco Digital 

Eu pretendo utilizar ainda mais o banco digital no 
futuro. 

ACT1 

Adaptado de Junadi e 
Sfenrianto (2015) 

Eu recomendo a utilização do banco digital para 
amigos (as) e familiares. 

ACT2 

Adaptada de Borges 
(2020), Davis (1989) e 
Pikkarainen et al. (2004) 

Facilidade de uso 
percebida 
(PEOU) 

É fácil utilizar os serviços de um banco digital. PEOU1 

Eu considero o Banco Digital flexível e adaptado às 
minhas necessidades. 

PEOU2 

Aprender a usar o Banco Digital foi fácil para mim. PEOU3 

A utilização do banco digital é clara e compreensível 
para mim. 

PEOU4 

Adaptada de 
Pikkarainen et al. (2004) 

Utilidade 
percebida (PU) 

Os serviços oferecidos por um banco digital podem 
aumentar a minha eficiência. 

PU1 
 

 
Adaptada de Borges 
(2020), Davis (1989) e 
Pikkarainen et al. (2004) 

Os serviços oferecidos por um banco digital podem 
economizar meu tempo. 

PU2 

No geral, os serviços oferecidos por um banco digital 
são úteis para mim. 

PU3 

Utilizar um banco digital aumenta minha produtividade. PU4 

Adaptada de Borges 
(2020) e Pikkarainen et 
al. (2004) 

Percepção de 
Satisfação 

 
Usar o banco digital é uma experiência agradável. 

SAT1 

Adaptada de 
Pikkarainen et al. (2004) 

Usar o banco digital é interessante. SAT2 

Usar o banco digital é divertido. SAT3 

Usar o banco digital é inteligente. SA4 

Adaptada de 
Pikkarainen et al. (2004) 

Percepção de 
Segurança e 
privacidade 

Considero os bancos digitais confiáveis. 
SEG1 

 
Adaptada de Borges 
(2020) e Pikkarainen et 
al. (2004) 

Usar o Banco Digital é seguro financeiramente. SEG2 

Eu confio que o Banco Digital protege a minha 
privacidade. 

SEG3 

Eu confio na tecnologia que o Banco Digital usa. SEG4 

Eu não estou preocupado com a segurança do Banco 
Digital 

SEG5 

 
 
Adaptado de Junadi e 
Sfenrianto (2015), 
Venkatesh et al. (2003) 

 
 
 

Influência Social 

Pessoas próximas a mim recomendam que eu utilize o 
banco digital. 

SOC1 

Pessoas que influenciam o meu comportamento 
recomendam que eu utilize o banco digital. 

SOC2 

Pessoas próximas a mim utilizam o banco digital. SOC3 

Pessoas próximas a mim confiam no banco digital. SOC4 
Fonte: Elaboração própria a partir da revisão de literatura. 

  

 

3.4. Definição da Amostra 

 

A pesquisa foi aplicada através de questionário survey aberto e o público-alvo é 

qualquer pessoa que possui relacionamento com Bancos Digitais. O questionário foi 

aberto a qualquer pessoa, porém, a questão de número 10 separa os respondentes 
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que possuem relacionamento com bancos digitais ou ambos, de respondentes que 

possuem apenas relacionamento com bancos tradicionais. O link do questionário foi 

distribuído principalmente através do compartilhamento através de Redes Sociais, 

como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e por e.mail. O objetivo da 

distribuição foi alcançar um público significativo, diverso, de várias gerações, classes 

sociais, níveis de escolaridade e de diversas regiões do Brasil. O questionário ficou 

disponível para ser respondido e obteve respostas no período compreendido entre 

04/06/2022 até 30/06/2022. 

 

Os respondentes foram selecionados através de amostragem por conveniência, 

que, de acordo com Hair et al (2005), envolve a seleção de elementos da amostra que 

estejam mais disponíveis e que podem oferecer as informações necessárias. Com 

baixos custos, possibilitam que o pesquisador colete muitas respostas rapidamente. 

Foram coletadas 558 respostas, entre clientes exclusivamente de bancos digitais, 

clientes exclusivamente de bancos tradicionais e clientes que possuem contas em 

banco digital e banco tradicional. Como o estudo se concentrou nos bancos digitais, a 

amostra utilizada na análise de dados não considerou os clientes que possuem conta 

apenas em bancos tradicionais. Assim, a amostra foi conduzida com 312 

respondentes. 

 

GRÁFICO 11 – Questão relativo ao tipo de banco de relacionamento bancário por respondente 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (questionário de pesquisa) 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

A coleta de dados buscou uma amostra diversa e variada. A pesquisa foi 

respondida por pessoas de todas as regiões do brasil, de todas as gerações, de todas 

as classes sociais, de gêneros diferentes e de escolaridade diversa. A amplitude de 

faixa etária se deu desde respondentes nascidos entre 1940 a 1959 (Baby Boomers) 

até respondentes nascidos após 2010 (Geração Alfa). Apesar da diversidade 

geracional, o estudo se concentrou nas gerações com maior número de respondentes. 

Os nascidos entre 1960 e 1979 (Geração X) que representou 25,32% da amostra, os 

nascidos entre 1980 e 1994 (Geração Y), representando 48,08% da amostra e os 

nascidos entre 1995 e 2010 (Geração Z), com representatividade de 24,68% da 

amostra.  

 

Entre homens e mulheres, o percentual foi de 45,83% e 54,17% 

respectivamente, demonstrando um forte equilíbrio entre os sexos dos respondentes. 

Foram 143 homens e 169 mulheres que responderam o questionário. Na 

escolaridade, a amostra também demonstra diversidade com 46,47% de pós-

graduados e 35,58% de pessoas com ensino superior entre os maiores percentuais 

de respondentes. Entre as classes sociais, os respondentes se concentraram nas 

Classes B, C e D, com 24,68%, 38,14% e 18,59% dos respondentes respectivamente.  

 

TABELA 5: Perfil dos respondentes (Clientes Bancos Digitais – Todas as Gerações) 

Característica  Definição  Quantidade  Porcentagem  

Sexo  

Masculino  143 45,83%  

Feminino  169 54,17%  

Outros 0 0,00% 
Total 312  100,0%  

Intervalo de 
Nascimento 
(Geração)  

Até 1939  0  0,00% 

De 1940 até 1959 (Baby Boomers) 5 1,60%  

De 1960 até 1979 (Geração X) 79  25,32%  

De 1980 até 1994 (Geração Y) 150 48,08%  

De 1995 até 2010 (Geração Z) 77  24,68%  

Após 2010 (Geração ALPHA) 1  0,32%  

Total 312  100,0%  

Escolaridade  

Ensino Fundamental  4  1,28%  

Ensino Médio  52  16,67%  

Ensino Superior  111  35,58%  

Pós-Graduação   145  46,47%  
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Total 510  100,0%  

Renda  

Até R$ 2.424,00 (Classe E) 29  9,29%  

Entre R$ 2.425,00 e R$ 4.848,00 (Classe D) 58  18,59%  

Entre R$ 4.849,00 e R$ 12.120,00 (Classe C) 119  38,14%  

Entre R$ 12.121,00 e R$ 24.240,00 (Classe B) 77  24,68%  

Acima de R$ 24.241,00 (Classe A)  29  9,29%  

Total 312  100,0%  

 
Região de 
Residência 

Norte 44 14,10% 
Nordeste 36 11,54% 

Centro-Oeste 103 33,01% 
Sudeste 121 38,78% 

Sul 8 2,56% 
Total 312 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
 

A Tabela 6 traz informações importantes sobre o relacionamento dos 

respondentes com os bancos digitais. Em relação ao número de bancos de 

relacionamento, 41 respondentes informaram ter conta em um 1 (um) só banco 

(13,14%), 111 respondentes marcaram que possuem contas em 2 (dois) bancos 

(35,58%), 87 respondentes marcaram que são clientes de 3 (três) bancos (27,88%), 

34 marcaram que são clientes de 4 (quatro) bancos (10,9%) e 39 marcaram que são 

clientes de 5 (cinco) bancos ou mais (12,5%). 

 

A Tabela 6 ainda mostra a supremacia do Nubank como o principal banco digital 

de relacionamento dos respondentes. Um total de 164 pessoas marcaram que 

possuem relacionamento com o Nubank, 45,43% do total. Quando o assunto é 

principal banco de relacionamento, 46 pessoas informaram que possuem o 

relacionamento principal com o Nubank, um percentual de 66,67% do total de 

respondentes de declararam que têm como principal banco, um banco digital.  

 
TABELA 6: Perfil dos respondentes clientes de bancos digitais 

Característica  Definição   Quantidade  Porcentagem  

Banco digital com 
mais 

relacionamento 
entre os 

respondentes  

Nubank  164  45,43%  

Banco Inter  66  18,28% 

C6 Bank  49  13,57%  

Pagbank 17 4,71% 

Neon 15  4,16%  

Banco Next  11  3,05% 

BTG Pactual 11  3,05% 

Banco Original  11 3,05% 

XP 11 3,05% 



71  

 

Daycoval 3 0,83% 

Sofisa 3 0,83% 

 Total 
docorrências 

361  100,0%  

Quantidade de 
bancos de 

relacionamento por 
respondente  

1 (um) banco 41  13,14%  

2 (dois) bancos  111  35,58%  

3 (três) bancos  87 27,88% 

4 (quatro) bancos  34 10,90% 

5 (cinco) bancos ou mais  39 12,50% 

 Total  312  100%  

Banco Digital como 
principal banco do 

relacionamento   

Nubank  46 66,67% 

Banco Inter  13 18,84% 

C6 Bank  4  5,80%  

Neon 3 4,35% 

BTG Pactual 2  2,90% 

Pagbank 1 1,45% 

Banco Original  0 0,00% 

Banco Next  0 0,00% 

XP 0 0,00% 

Daycoval 0 0,00% 

Sofisa 0 0,00% 

 Total  69 100,0%  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

4.1. Análise de Dados 

  

Após o encerramento da pesquisa, os dados foram exportados da ferramenta 

Forms da Microsoft para uma planilha. Posteriormente foram transformados em uma 

escala numérica, a partir das respostadas coletadas, sendo 1 para discordo 

totalmente, 2 para discordo parcialmente, 3 para não concordo, nem discordo, 4 para 

concordo parcialmente e 5 para concordo totalmente. Inicialmente, foram coletadas 

558 respostas e após uma análise preliminar, o número de respondentes 

considerados para a análise estatística foi de 312 respondentes. Os respondentes que 

são clientes apenas de bancos tradicionais, não foram considerados, em função do 

foco ser nos bancos digitais.  

 

Após o tratamento preliminar, o arquivo foi convertido para uma extensão CVS, 

com os dados entre vírgulas, pronto para ser utilizado no software estatístico Smart 

PLS, versão 3.3.9., que retornou com os resultados apresentados na sequência. 
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4.2. Validação do Modelo 

 

A validação do modelo foi iniciada pela análise fatorial confirmatória, 

apresentada na tabela 7. Todas as variáveis presentes neste estudo tiveram as cargas 

fatoriais testadas em relação aos respectivos construtos, de forma a averiguar a 

validade convergente do modelo proposto. Foram constatadas que a variável SAT3 

do construto Percepção de Satisfação e a variável SEG5 do construto Percepção de 

Segurança e Privacidade, não alcançaram o valor de 0,50, conforme proposto por Hair 

Jr et al. (2009) como sendo uma carga significante. Assim, ambas foram removidas 

do modelo e nova análise fatorial confirmatória foi realizada, com todas as variáveis 

demonstrando cargas fatoriais acima de 0,50, confirmando a representatividade das 

variáveis analisadas. A matriz fatorial confirmatória pode ser observada na tabela 7: 

  

TABELA 7: Matriz fatorial confirmatória (amostra completa, todas as gerações) 

VARIÁVEIS PEOU PU SAT SEG SOC ACT 

PEOU1 0.757 0.518 0.501 0.279 0.301 0.460 

PEOU2 0.815 0.625 0.567 0.386 0.404 0.557 

PEOU3 0.767 0.526 0.470 0.300 0.400 0.433 

PEOU4 0.742 0.482 0.477 0.347 0.407 0.385 

PU1 0.521 0.815 0.499 0.431 0.447 0.409 

PU2 0.633 0.854 0.657 0.300 0.458 0.556 

PU3 0.662 0.850 0.659 0.412 0.499 0.572 

PU4 0.463 0.772 0.570 0.324 0.367 0.411 

SAT1 0.603 0.614 0.832 0.374 0.399 0.464 

SAT2 0.580 0.638 0.875 0.387 0.464 0.504 

SAT4 0.487 0.602 0.823 0.310 0.370 0.543 

SEG1 0.306 0.389 0.358 0.783 0.305 0.387 

SEG2 0.381 0.424 0.359 0.827 0.321 0.428 

SEG3 0.353 0.262 0.276 0.800 0.206 0.341 

SEG4 0.335 0.330 0.355 0.810 0.258 0.396 

SOC1 0.300 0.400 0.323 0.255 0.756 0.342 

SOC2 0.180 0.333 0.254 0.178 0.625 0.274 

SOC3 0.531 0.484 0.487 0.288 0.833 0.577 

SOC4 0.273 0.308 0.259 0.259 0.663 0.281 

ACT1 0.583 0.564 0.552 0.404 0.473 0.930 

ACT2 0.548 0.564 0.569 0.499 0.555 0.939 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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O procedimento de validação do modelo ocorreu com a utilização do software 

Smart PLS, versão 3.3.9. Foi realizada uma análise fatorial confirmatória (CFA) com 

o objetivo de fazer o teste de aderência das variáveis ao modelo proposto. Para essa 

validação, as verificações das validades convergente e discriminante foram 

realizadas, checando o alfa de Cronbach, a confiabilidade composta e a variância 

média, conforme propõem Hair Jr. et al. (2009). Neste estudo serão chamados de AC, 

CR e AVE respectivamente. 

 

TABELA 8: Correlações e estatísticas das variáveis latentes (amostra completa, todas as gerações) 

VARIÁVEIS 

VARIÁVEIS ACT PEOU PU SAT SEG SOC 

ACT 0.935 
     

PEOU 0.604 0.771 
    

PU 0.603 0.704 0.823 
   

SAT 0.600 0.657 0.733 0.844 
  

SEG 0.485 0.427 0.442 0.421 0.805 
 

SOC 0.551 0.488 0.542 0.487 0.342 0.724 

(AC)  0.856 0.775 0.843 0.798 0.820 0.711 

(CR) 0.933 0.854 0.894 0.881 0.881 0.813 

(AVE) 0.874 0.594 0.678 0.712 0.648 0.523 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

A tabela 8 apresentou a análise fatorial confirmatória utilizada para validar o 

modelo. A Confiabilidade revela o grau de consistência dos resultados, que demonstra 

a confiabilidade do questionário (HAIR JR. et al., 2009). Todos os construtos 

apresentaram valores acima de 0,8 na confiabilidade composta, conforme Hair Jr et 

al. (2009), todos podem ser considerados adequados, pois todos os índices atingem 

valores acima de 0,7, como defendem os autores. Ainda considerando a 

confiabilidade, todos os construtos também apresentaram índices superiores a 0,7 

para o Alfa de Cronbach, índices superiores aos valores de referência considerados 

por (Hair et al.,2017), confirmando a consistência do modelo. A análise do índice da 

AVE, que confirma se a convergência do construto está adequada, apresentou índices 

maiores que 0,5 para o modelo, consideração de valor mínimo ideal, conforme Ringle, 

Silva e Bido (2014). Todos os índices são superiores ao piso considerado pelos 

autores. A validade discriminante é analisada a partir da comparação da raiz quadrada 

da AVE de cada um dos construtos com o os valores das correlações dos outros 
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construtos do modelo. A diagonal em negrito, mostra a raiz quadrada da AVE e todos 

os valores são superiores aos valores dos demais construtos, o que demonstra 

independência entre eles (HAIR JR. et al., 2009).  Assim, podemos afirmar que o 

modelo demonstra confiabilidade. 

 

4.3. Análise do Modelo 

 

A análise estatística foi realizada com a utilização do software estatístico Smart 

PLS versão 3.3.9. Com base nos testes de hipóteses, um modelo estrutural foi 

elaborado por meio do software citado, através da Modelagem de Equações 

Estruturais (Structural Equation Modeling - SEM). A modelagem SEM, através do 

software PLS é um conjunto de modelos estatísticos multivariados que pode ser 

utilizada analisar a relação entre múltiplas variáveis (HAIR JR. et al., 2009). A Figura 

12 apresenta o desenho do modelo utilizado neste estudo. 

 

FIGURA 12: Modelo teórico proposto (amostra completa, todas as gerações) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa (Software Smart PLS versão 3.3.9.) 
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A análise com a utilização do modelo SEM através do software Smart PLS 3.3.9, 

obteve o valor da amostra original ou coeficiente de caminho, além do valor do teste t 

de Student (t) e p–value para cada afirmação. Os resultados foram utilizados para 

testar as hipóteses do modelo de pesquisa. Para valores de t ≥ 1,96 há significância 

do teste do coeficiente ao nível de confiança p-valor < 0,05 (HAIR JR et al., 2014). 

 

Em complemento à análise do modelo estrutural, foi analisado o R² (coeficiente 

de determinação). Para Hair Jr. et al. (2014), o R² é uma medida que indica o 

previsibilidade do modelo. Valores acima de 0,25 são considerados aceitáveis. Para 

o modelo deste estudo, o construto aceitação do banco digital foi de 0,525, superior a 

0,25, indicando o bom ajustamento do modelo. A tabela 9 apresenta o resultado do 

teste de hipótese da amostra completa, considerando todas as gerações. 

 
 

TABELA 9 - Testes de hipóteses (amostra completa, todas as gerações) 

HIPÓTESES 

Amostra 
original 

(O) 

Média da 
amostra 

(M) 

Desvio 
Padrão 

(STDEV) 
Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores 
de P Conclusão 

H1 PEOU -> ACT 0.209 0.210 0.077 2.726 0.006 Suportada 

H2 PU -> ACT 0.106 0.107 0.077 1.369 0.171 
Não 

Suportada 

H3 SAT -> ACT 0.192 0.191 0.095 2.031 0.042 Suportada 

H4 SEG -> ACT 0.188 0.191 0.072 2.618 0.009 Suportada 

H5 SOC -> ACT 0.234 0.233 0.079 2.962 0.003 Suportada 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

A Tabela 9, mostra os resultados relacionados que demonstram que a facilidade 

de uso percebida (O=0,209; t=2,726), percepção de satisfação (O=0,192; t=2,031), 

percepção de segurança e privacidade (O=0,188; t=2,618) e influência social 

(O=0,234; t=2,962) demonstram impacto significativo na aceitação do banco digital, 

com os seus respectivos valores e com os valores de t maiores que 1,96. Desta forma 

as hipóteses H1, H3, H4 e H5 foram suportadas ou estatisticamente significantes. Já 

a utilidade percebida (O=0,106; t=1,369) com valor de t menor que 1,96, não 

apresentou impacto significativo na aceitação do banco digital. Assim, a hipótese H2 
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não foi suportada ou é considerada estatisticamente não significante. 

 

4.4. Análise do Modelo (recortes por gerações) 

 

Após a análise do modelo completo, considerando todos os respondentes de 

todas as gerações que são clientes de bancos digitais, foram realizados recortes com 

as principais gerações de respondentes do questionário. Foram 79 respondentes 

pertencentes à Geração X, 150 respondentes pertencentes à Geração Y e 77 

respondentes pertencentes à Geração Z. A intenção da análise dos recortes é poder 

comparar os fatores de aceitação do banco digital pela Geração Z com os fatores de 

aceitação do banco digital pelas Gerações X e Y, com o intuito de responder à 

pergunta de pesquisa e atender os objetivos propostos. 

 

4.4.1. Análise do Modelo (recorte da Geração X) 

 

A tabela 10 mostra o perfil dos respondentes pertencentes à Geração X. Dos 

respondentes, 38 são homens (48,1%) e 41 mulheres (51,90%). A maioria possui pós-

graduação, 55 respondentes (69,62%). As classes sociais mais presentes neste 

recorte são a Classe B com 22 respondentes e 27,85% da amostra e a Classe C, com 

28 respondentes e 35,44% da amostra. 

 

TABELA 10 – Perfil dos respondentes (Geração X) 

Característica  Definição  Quantidade  Porcentagem  

Gênero  

Masculino  38 48,10%  

Feminino  41 51,90%  
Outros 0 0,00% 

Total 79  100,0%  

Escolaridade  

Ensino Fundamental  0  0,00%  
Ensino Médio  7  8,86%  
Ensino Superior  17  22,78%  
Pós-Graduação   55  69,62%  

Total 79  100,0%  

Renda  

Até R$ 2.424,00 3  3,80%  
Entre R$ 2.425,00 e R$ 4.848,00  13  16,46%  
Entre R$ 4.849,00 e R$ 12.120,00 28  35,44%  
Entre R$ 12.121,00 e R$ 24.240,00  22  27,85%  
Acima de R$ 24.241,00  13  16,46%  

Total 79  100,0%  
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Região de 
Residência 

Norte 15 18,99% 

Nordeste 11 13,92% 

Centro-Oeste 22 27,85% 

Sudeste 31 39,24% 

Sul 0 0,00% 

Total 79 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
A validação do modelo pela análise fatorial confirmatória, está apresentada na 

tabela 11. Foi constatado que a variável SAT3 do construto Percepção de Satisfação, 

a variável SEG5 do construto Percepção de Segurança e Privacidade e a variável 

SOC2 do construto Influência Social não alcançaram o valor de 0,50, conforme 

proposto por Hair Jr et al. (2009) como sendo uma carga significante. As três foram 

removidas do modelo e nova análise fatorial confirmatória foi realizada, com todas as 

variáveis demonstrando cargas fatoriais acima de 0,50, confirmando a 

representatividade das variáveis analisadas. A matriz fatorial confirmatória pode ser 

observada na tabela 11: 

 
TABELA 11: Matriz fatorial confirmatória (recorte geração X) 

VARIÁVEIS PEOU PU SAT SEG SOC ACT 

PEOU1 0.668 0.463 0.434 0.279 0.226 0.469 

PEOU2 0.896 0.640 0.697 0.393 0.546 0.717 

PEOU3 0.840 0.687 0.758 0.463 0.645 0.611 

PEOU4 0.560 0.390 0.486 0.291 0.438 0.321 

PU1 0.550 0.906 0.581 0.546 0.482 0.522 

PU2 0.661 0.863 0.738 0.413 0.648 0.596 

PU3 0.740 0.879 0.759 0.532 0.632 0.700 

PU4 0.650 0.909 0.677 0.481 0.536 0.542 

SAT1 0.733 0.789 0.923 0.493 0.715 0.558 

SAT2 0.775 0.715 0.943 0.490 0.679 0.665 

SAT4 0.718 0.679 0.913 0.384 0.655 0.571 

SEG1 0.435 0.553 0.440 0.862 0.452 0.627 

SEG2 0.419 0.587 0.427 0.871 0.409 0.586 

SEG3 0.415 0.378 0.407 0.859 0.339 0.513 

SEG4 0.388 0.388 0.434 0.878 0.402 0.555 

SOC1 0.378 0.517 0.469 0.303 0.811 0.401 

SOC3 0.702 0.620 0.769 0.449 0.910 0.598 

SOC4 0.202 0.294 0.341 0.295 0.507 0.236 

ACT1 0.693 0.631 0.598 0.611 0.524 0.943 
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ACT2 0.694 0.642 0.628 0.637 0.572 0.946 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
A tabela 12 mostra a análise fatorial confirmatória utilizada para validar o modelo 

(recorte Geração X). Todos os construtos apresentaram valores acima de 0,7 na 

confiabilidade composta. Todos os construtos também apresentaram índices 

superiores a 0,7 para o Alfa de Cronbach, com exceção da Influência Social, com valor 

entre 0,6 e 0,7, que é o intervalo mínimo de aceitação (Hair Jr. et al., 2009), 

confirmando a consistência do modelo. A análise do AVE, confirma que a 

convergência do construto está adequada, com índices maiores que 0,5 para o 

modelo. A diagonal em negrito, mostra a raiz quadrada da AVE e todos os valores são 

superiores aos valores dos demais construtos, com exceção da facilidade percebida. 

 
TABELA 12: Correlações e estatísticas das variáveis latentes (recorte geração X) 

VARIÁVEIS 
VARIÁVEIS 
LATENTES ACT PEOU PU SAT SEG SOC 

ACT 0.944      

PEOU 0.734 0.753     

PU 0.674 0.740 0.889    

SAT 0.649 0.802 0.784 0.926   

SEG 0.661 0.479 0.556 0.493 0.867  

SOC 0.581 0.626 0.654 0.736 0.465 0.762 

(AC)  0.879 0.735 0.912 0.918 0.891 0.635 

(CR) 0.943 0.835 0.938 0.948 0.924 0.798 

(AVE) 0.892 0.567 0.791 0.858 0.752 0.581 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
 

A Figura 13 traz o modelo utilizado neste estudo, com o desenho da análise, 

considerando o recorte para a Geração X. 
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FIGURA 13: Modelo teórico proposto (recorte geração X)

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa (Software Smart PLS versão 3.3.9.) 

 

Para o modelo deste recorte, o R² do construto aceitação do banco digital foi de 

0,673, superior a 0,25, indicando o bom ajustamento do modelo. A tabela 13 apresenta 

o resultado do teste de hipóteses do recorte da Geração X. 

 

TABELA 13: Testes de hipóteses (recorte Geração X) 

HIPÓTESES 

Amostra 
original 

(O) 

Média da 
amostra 

(M) 

Desvio 
Padrão 

(STDEV) 

Estatística 
T 

(|O/STDEV|) 
Valores 

de P Conclusão 

H1 PEOU -> ACT 0.469 0.461 0.162 2.887 0.004 Suportada 

H2 PU -> ACT 0.116 0.104 0.102 1.139 0.255 
Não 

Suportada 

H3 SAT -> ACT -0.061 -0.038 0.162 0.380 0.704 
Não 

Suportada 

H4 SEG -> ACT 0.361 0.365 0.133 2.720 0.007 Suportada 

H5 SOC -> ACT 0.088 0.081 0.080 1.097 0.273 
Não 

Suportada 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
 

A Tabela 13 mostra os resultados relacionados que demonstram que a facilidade 
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de uso percebida (O=0,469; t=2,887) e percepção de segurança e privacidade 

(O=0,361; t=2,720), demonstraram impacto significativo na aceitação do banco digital, 

com os seus respectivos valores de t maiores que 1,96. Desta forma as hipóteses H1 

e, H4 foram suportadas ou estatisticamente significantes para este recorte da Geração 

X. A utilidade percebida (O=0,116; t=1,139), a percepção de satisfação (O=-0,061; 

t=0,380) e a influência social (O=0,088; t=1,097) apresentaram valor de t menor que 

1,96 e não apresentaram impacto significativo na aceitação do banco digital. Assim, 

as hipótese H2, H3 e H5 não foram suportadas ou são consideradas estatisticamente 

não significantes para este modelo de recorte da Geração X. 

 

4.4.2. Análise do Modelo (recorte da Geração Y) 

 

A tabela 14 mostra o perfil dos respondentes pertencentes à Geração Y. Dos 

respondentes, 76 são homens (48,1%) e 74 são mulheres (51,90%). A maioria possui 

pós-graduação, 83 respondentes (54,67%). As classes sociais mais presentes neste 

recorte são a Classe C com 61 respondentes, 40,67% da amostra e a Classe B, com 

43 respondentes, 28,67% da amostra. 

 
TABELA 14: Perfil dos respondentes (recorte geração Y) 

Característica  Definição  Quantidade  Porcentagem  

Gênero  

Masculino  74 49,33%  

Feminino  76 50,67%  
Outros 0 0,00% 

Total 150  100,0%  

Escolaridade  

Ensino Fundamental  0  0,00%  

Ensino Médio  10  6,67%  
Ensino Superior  58  38,67%  

Pós-Graduação   82  54,67%  
Total 150 100,0%  

Renda 

Até R$ 2.424,00 9  6,00%  
Entre R$ 2.425,00 e R$ 4.848,00  25  16,67%  

Entre R$ 4.849,00 e R$ 12.120,00 61  40,67%  
Entre R$ 12.121,00 e R$ 24.240,00  43  28,67%  

Acima de R$ 24.241,00  12  8,00%  
Total 150  100,0%  

 
Região de 
Residência 

Norte 21 14,00% 
Nordeste 18 12,00% 

Centro-Oeste 47 31,33% 
Sudeste 61 40,67% 

Sul 3 2,00% 
Total 150 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 
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A validação do modelo pela análise fatorial confirmatória, foi apresentada na 

tabela 15. Foi constatado que a variável SAT3 do construto Percepção de Satisfação 

e a variável SEG5 do construto Percepção de Segurança e Privacidade não 

alcançaram o valor de 0,50, conforme proposto por Hair Jr et al. (2009) como sendo 

uma carga significante. As duas foram removidas do modelo e nova análise fatorial 

confirmatória foi realizada, com todas as variáveis demonstrando cargas fatoriais 

acima de 0,50, confirmando a representatividade das variáveis analisadas.  

 

TABELA 15: Matriz fatorial confirmatória (recorte geração Y) 

VARIÁVEIS PEOU PU SAT SEG SOC ACT 

PEOU1 0.799 0.441 0.482 0.175 0.236 0.323 

PEOU2 0.796 0.564 0.527 0.292 0.267 0.454 

PEOU3 0.673 0.346 0.271 0.104 0.314 0.266 

PEOU4 0.757 0.462 0.403 0.212 0.314 0.260 

PU1 0.429 0.762 0.460 0.229 0.320 0.305 

PU2 0.567 0.817 0.565 0.093 0.267 0.437 

PU3 0.522 0.837 0.543 0.241 0.323 0.400 

PU4 0.314 0.660 0.510 0.209 0.237 0.226 

SAT1 0.573 0.527 0.798 0.282 0.228 0.360 

SAT2 0.485 0.534 0.843 0.271 0.306 0.367 

SAT4 0.390 0.579 0.822 0.203 0.239 0.505 

SEG1 0.142 0.182 0.217 0.693 0.101 0.204 

SEG2 0.243 0.246 0.266 0.809 0.256 0.326 

SEG3 0.206 0.073 0.140 0.757 0.006 0.200 

SEG4 0.226 0.188 0.266 0.795 0.118 0.302 

SOC1 0.298 0.286 0.223 0.210 0.764 0.374 

SOC2 0.171 0.346 0.245 0.115 0.676 0.326 

SOC3 0.314 0.257 0.261 0.076 0.804 0.520 

SOC4 0.263 0.207 0.170 0.144 0.666 0.294 

ACT1 0.419 0.404 0.456 0.261 0.454 0.915 

ACT2 0.418 0.448 0.494 0.380 0.539 0.938 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
 

A tabela 16 apresentou a análise fatorial confirmatória utilizada para validar o 

modelo (recorte Geração Y). Todos os construtos apresentaram valores acima de 0,7 

na confiabilidade composta e para o Alfa de Cronbach, confirmando a consistência do 

modelo. A análise do AVE, confirma que a convergência do construto está adequada, 



82  

 

com índices maiores que 0,5 para o modelo. A diagonal em negrito, mostra a raiz 

quadrada da AVE e todos os valores são superiores aos valores dos demais 

construtos. 

 
TABELA 16: Correlações e estatísticas das variáveis latentes (recorte geração Y) 

CORRELAÇÕES E ESTATÍSTICAS DAS VARIÁVEIS LATENTES  
VARIÁVEIS 
LATENTES ACT PEOU PU SAT SEG SOC 

ACT 0.927      

PEOU 0.451 0.758     

PU 0.461 0.613 0.772    

SAT 0.513 0.575 0.670 0.821   

SEG 0.350 0.273 0.237 0.300 0.765  

SOC 0.539 0.364 0.370 0.312 0.177 0.730 

(AC)  0.837 0.761 0.778 0.764 0.768 0.713 

(CR) 0.924 0.843 0.854 0.861 0.849 0.819 

(AVE) 0.859 0.574 0.596 0.674 0.585 0.532 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
A Figura 14 apresenta o modelo utilizado neste estudo, com o desenho da 

análise, considerando o recorte para a Geração Y. 
 

FIGURA 14: Modelo teórico proposto (recorte geração Y) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa (Software Smart PLS versão 3.3.9.) 
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Para o modelo deste recorte, o R² do construto aceitação do banco digital foi de 

0,459, superior a 0,25, indicando o bom ajustamento do modelo. A tabela 17 apresenta 

o resultado do teste de hipóteses do recorte da Geração Y. 

 
 

Tabela 17 - Testes de hipóteses (recorte Geração Y) 

HIPÓTESES 

Amostra 
original 

(O) 

Média 
da 

amostra 
(M) 

Desvio 
Padrão 

(STDEV) 
Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores 
de P Conclusão 

H1 PEOU -> ACT 0.084 0.103 0.098 0.857 0.391 
Não 

Suportada 

H2 PU -> ACT 0.057 0.064 0.113 0.506 0.613 
Não 

Suportada 

H3 SAT -> ACT 0.259 0.261 0.141 1.836 0.066 
Não 

Suportada 

H4 SEG -> ACT 0.170 0.178 0.104 1.625 0.104 
Não 

Suportada 

H5 SOC -> ACT 0.376 0.368 0.107 3.525 0.000 Suportada 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

A Tabela 17, mostra os resultados relacionados que demonstram que a 

influência social (O=0,376; t=3,525) teve apresenta impacto significativo na aceitação 

do banco digital, com seus valores de t maiores que 1,96. Desta forma a hipótese H5 

foi suportada ou estatisticamente significante para este recorte da Geração Y. A 

facilidade de uso percebida (O=0,084; t=0,506), a utilidade percebida (O=0,057; 

t=0,506), a percepção de satisfação (O=-0,259; t=1,836) e a percepção de segurança 

e privacidade (O=0,170; t=1,625) apresentaram valor de t menor que 1,96 e não 

apresentaram impacto significativo na aceitação do banco digital. Assim, as hipótese 

H1, H2, H3 e H4 não foram suportadas ou são consideradas estatisticamente não 

significantes para este modelo de recorte da Geração Y. 

 

4.4.3. Análise do Modelo (recorte da Geração Z) 

 

A tabela 18 mostra o perfil dos respondentes pertencentes à Geração Z. Dos 

respondentes, 28 são homens (36,36%) e 49 são mulheres (63,64%). A maioria possui 

ensino médio, 34 respondentes (44,16%) e curso superior, 33 respondentes (42,86%). 

As classes sociais mais presentes neste recorte são a Classe C com 26 respondentes, 

33,77% da amostra, a Classe D, com 19 respondentes, 24,68% da amostra e a Classe 

E com 17 respondentes, 22,08% da amostra. 



84  

 

TABELA 18 - Perfil dos respondentes (recorte geração Z) 

Característica  Definição  Quantidade  Porcentagem  

Gênero  

Masculino  28 36,36%  

Feminino  49 63,64%  
Outros 0 0,00% 

Total 77  100,0%  

Escolaridade  

Ensino Fundamental  3  3,90%  
Ensino Médio  34  44,16%  
Ensino Superior  33  42,86%  
Pós-Graduação   7  9,09%  

Total 77  100,0%  

Renda  

Até R$ 2.424,00 17  22,08%  
Entre R$ 2.425,00 e R$ 4.848,00  19 24,68%  
Entre R$ 4.849,00 e R$ 12.120,00 26  33,77%  
Entre R$ 12.121,00 e R$ 24.240,00  11  14,29%  
Acima de R$ 24.241,00  4  5,19%  

Total 77  100,0%  

 
Região de 
Residência 

Norte 7 9,09% 

Nordeste 7 9,09% 

Centro-Oeste 33 42,86% 

Sudeste 25 32,47% 

Sul 5 6,49% 

Total 77 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

A validação do modelo (recorte da Geração Z) pela análise fatorial confirmatória, 

foi apresentada na tabela 19. Foi constatado que a variável SAT3 do construto 

Percepção de Satisfação e a variável SEG5 do construto Percepção de Segurança e 

Privacidade não alcançaram o valor de 0,50, conforme proposto por Hair Jr et al. 

(2009) como sendo uma carga significante. As duas foram removidas do modelo e 

nova análise fatorial confirmatória foi realizada, com todas as variáveis demonstrando 

cargas fatoriais acima de 0,50, confirmando a representatividade das variáveis 

analisadas.  
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TABELA 19 - Matriz fatorial confirmatória (recorte geração Z) 

VARIÁVEIS PEOU PU SAT SEG SOC ACT 

PEOU1 0.799 0.697 0.637 0.464 0.575 0.652 

PEOU2 0.787 0.685 0.466 0.528 0.521 0.546 

PEOU3 0.789 0.593 0.502 0.417 0.397 0.527 

PEOU4 0.873 0.645 0.634 0.646 0.574 0.634 

PU1 0.606 0.762 0.456 0.604 0.629 0.429 

PU2 0.731 0.903 0.695 0.438 0.595 0.694 

PU3 0.777 0.820 0.702 0.507 0.704 0.677 

PU4 0.464 0.745 0.563 0.311 0.448 0.550 

SAT1 0.633 0.562 0.786 0.428 0.454 0.555 

SAT2 0.591 0.695 0.830 0.459 0.568 0.561 

SAT4 0.424 0.545 0.746 0.399 0.368 0.578 

SEG1 0.469 0.463 0.465 0.816 0.563 0.451 

SEG2 0.549 0.459 0.450 0.826 0.354 0.422 

SEG3 0.527 0.401 0.387 0.798 0.422 0.399 

SEG4 0.493 0.473 0.439 0.758 0.410 0.380 

SOC1 0.260 0.415 0.276 0.331 0.755 0.235 
SOC2 0.244 0.415 0.322 0.328 0.685 0.294 

SOC3 0.748 0.710 0.617 0.498 0.842 0.666 

SOC4 0.396 0.543 0.385 0.453 0.757 0.308 

ACT1 0.712 0.724 0.684 0.398 0.507 0.944 

ACT2 0.662 0.676 0.668 0.581 0.587 0.939 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
A tabela 20 apresentou a análise fatorial confirmatória utilizada para validar o 

modelo (recorte Geração Z). Todos os construtos apresentaram valores acima de 0,7 

na confiabilidade composta. Todos os construtos também apresentaram índices 

superiores a 0,7 para o Alfa de Cronbach, com exceção da percepção de satisfação, 

com valor entre 0,6 e 0,7, que é o intervalo mínimo de aceitação (Hair Jr. et al., 2009), 

confirmando a consistência do modelo. A análise do AVE, confirma que a 

convergência do construto está adequada, com índices maiores que 0,5 para o 

modelo. A diagonal em negrito, mostra a raiz quadrada da AVE e todos os valores são 

superiores aos valores dos demais construtos. 
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TABELA 20 - Correlações e estatísticas das variáveis latentes (recorte geração Z) 

VARIÁVEIS 
VARIÁVEIS 
LATENTES ACT PEOU PU SAT SEG SOC 

ACT 0.941      
PEOU 0.730 0.813     
PU 0.744 0.807 0.810    
SAT 0.718 0.696 0.763 0.788   
SEG 0.518 0.636 0.561 0.545 0.800  
SOC 0.580 0.642 0.733 0.587 0.550 0.762 

(AC)  0.871 0.829 0.825 0.693 0.812 0.790 

(CR) 0.940 0.886 0.883 0.831 0.876 0.846 

(AVE) 0.886 0.661 0.656 0.621 0.640 0.581 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 
 

A Figura 15 traz o desenho do modelo utilizado neste estudo, com o desenho 
da análise, considerando o recorte para a Geração Z. 

 
 

FIGURA 15: Modelo teórico proposto (recorte geração Z) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa (Software Smart PLS versão 3.3.9.) 
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Para o modelo deste recorte, o R² do construto aceitação do banco digital foi de 

0,639, superior a 0,25, indicando o bom ajustamento do modelo. A tabela 21 apresenta 

o resultado do teste de hipóteses do recorte da Geração Z. 

 
TABELA 21 - Testes de hipóteses (recorte Geração Z) 

HIPÓTESES 

Amostra 
original 

(O) 

Média 
da 

amostra 
(M) 

Desvio 
Padrão 

(STDEV) 
Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores 
de P Conclusão 

H1 PEOU -> ACT 0.294 0.292 0.147 2.005 0.045 Suportada 

H2 PU -> ACT 0.256 0.253 0.161 1.593 0.111 
Não 

Suportada 

H3 SAT -> ACT 0.299 0.308 0.143 2.098 0.036 Suportada 

H4 SEG -> ACT 0.013 0.011 0.091 0.143 0.887 
Não 

Suportada 

H5 SOC -> ACT 0.021 0.050 0.116 0.181 0.856 
Não 

Suportada 
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa. 

 

A Tabela 21, mostra os resultados relacionados que demonstram que a 

facilidade de uso percebida (O=0,294; t=2,005) e satisfação percebida (O=0,299; 

t=2,098), apresentaram impacto significativo na aceitação do banco digital, com os 

seus respectivos valores de t maiores que 1,96. Desta forma as hipóteses H1 e, H3 

foram suportadas ou estatisticamente significante para este recorte da Geração Z. A 

utilidade percebida (O=0,256; t=1,593), a percepção de segurança e privacidade (O=-

0,013; t=0,143) e a influência social (O=0,021; t=0,181) mostraram valores de t 

menores que 1,96 e não apresentaram impacto significativo na aceitação do banco 

digital. Assim, as hipótese H2, H4 e H5 não foram suportadas ou são consideradas 

estatisticamente não significantes para este modelo de recorte da Geração Z. 

 

Na sequência, a Tabela 22 mostra um compilado dos resultados encontrados 

levando-se em consideração a amostra inteira e cada um dos três recortes geracionais 

realizados. 
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TABELA 22 - Testes de hipóteses (amostra completa, todas as gerações) 

HIPÓTESES 
Conclusão 

Amostra Total 
Conclusão 

Amostra Gen. X 
Conclusão 

Amostra Gen. Y 
Conclusão 

Amostra Gen. Z 

H1 PEOU -> ACT Suportada Suportada Não Suportada Suportada 

H2 PU -> ACT Não Suportada Não Suportada Não Suportada Não Suportada 

H3 SAT -> ACT Suportada Não Suportada Não Suportada Suportada 

H4 SEG -> ACT Suportada Suportada Não Suportada Não Suportada 

H5 SOC -> ACT Suportada Não Suportada Suportada Não Suportada 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

Os resultados foram obtidos através dos testes de hipóteses construídas para o 

estudo, onde o tratamento estatístico dos dados ocorreu através do software Smart 

PLS Versão 3.3.9. A seguir, segue a discussão dos resultados dos testes aplicados 

para a amostra toda e para cada um dos recortes geracionais: 

 

Hipótese 1 (H1): Facilidade de uso percebida (PEOU) tem efeito positivo na aceitação 

dos bancos digitais pelo consumidor bancário. 

 

Os resultados encontrados neste estudo validaram a hipótese H1. Há diversas 

contribuições na literatura que validam a relevância do impacto da variável “facilidade de 

uso percebida” sobre a intenção de uso ou aceitação de diversas soluções tecnológicas 

bancárias. O resultado encontrado neste estudo coincide com o encontrado nos estudos 

de Pikkarainen et. al. (2004), Finlândia, Banco online; Lopes, Caracciolo e Herrero (2018), 

Brasil, Mobile Banking; Halim, et. al. (2020), Indonésia, Carteiras Digitais; Windasari et al. 

(2022), Indonésia, Bancos Digitais; Dospinescu, Dospinescu e Agheorghiesei (2021), 

Romênia, Fintech e Pires, Costa Filho (2008), Brasil, Internet Banking. Há outros estudos 

como Borges et al. (2021), Brasil, Bancos Digitais e HU et al. (2019), China, Fintech, que 

encontraram resultados contrários aos encontrados neste estudo. 

 

Hipótese 2 (H2): A utilidade percebida (PU) tem efeito positivo na aceitação dos bancos 

digitais pelo consumidor bancário. 

  

Os resultados encontrados neste estudo não validaram a hipótese H2. Halim, et al. 

(2020), Indonésia, Carteiras Digitais. O estudo da Indonésia encontrou resultado similar, 

considerando a utilidade percebida (PU) em relação à intenção de uso de carteiras digitais. 

A grande maioria dos estudos constantes no referencial teórico apresentaram resultados 

contrários aos encontrados neste estudo, como Koenaite, Maziriri e Chuchu (2021), África 

do Sul, Mobile Banking; Pikkarainen et. al. (2004), Finlândia, Banco online; Lopes, 

Caracciolo e Herrero (2018), Brasil, Mobile Banking; Caldeira et. al, (2021), Brasil, 

Pagamentos Móveis; Borges et al. (2021), Brasil, Bancos Digitais; Maulita et al. (2022), 

Indonésia, Carteiras Digitais; HU et al. (2019), China, Fintech e Pires, Costa Filho (2008), 

Brasil, Internet Banking, apresentaram evidências de que a utilidade percebida (PU) tem 
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efeito significativo sobre a tecnologias bancárias consideradas nos respectivos estudos. 

 

Hipótese 3 (H3): O percepção de satisfação tem efeito positivo na aceitação dos 

bancos digitais pelo consumidor bancário. 

 

Os resultados encontrados neste estudo validaram a hipótese H3. O resultado 

coincide com os resultados encontrados nos estudos de Pikkarainen et al. (2004), 

Finlândia, Banco online; Borges et al. (2021), Brasil, Bancos Digitais e Maulita et al. (2022), 

Indonésia, Carteiras Digitais sobre as evidências de que a percepção de satisfação afeta 

positivamente a aceitação das tecnologias bancárias pelo consumidores.  

 

Hipótese 4 (H4): A Percepção de segurança e privacidade tem efeito positivo na 

aceitação dos bancos digitais pelo consumidor bancário. 

 

Os resultados encontrados neste estudo validaram a hipótese H4. Pikkarainen et. al. 

(2004), Finlândia, Banco online; Borges et al. (2021), Brasil, Bancos Digitais; Junadi, 

Sfenrian (2015), Indonésia, Pagamento Digital; Pires, Costa Filho (2008), Brasil, Internet 

Banking encontraram resultados coincidentes sobre as evidências de que a percepção de 

segurança e privacidade impacta positivamente a aceitação das tecnologias bancárias 

pelo consumidores.  

 

Hipótese 5 (H5): A influência social tem efeito positivo na aceitação dos bancos 

digitais pelo consumidor bancário. 

 

Os resultados encontrados neste estudo validaram a hipótese 5. Halim, et al. (2020), 

Indonésia, Carteiras Digitais; Windasari et al. (2022), Indonésia, Bancos Digitais; May, 

Martini e Yee (2021), Malásia, Carteiras Digitais; Dospinescu, Dospinescu e 

Agheorghiesei (2021), Romênia, Fintech; Junadi, Sfenrian (2015), Indonésia, Pagamento 

Digital, encontraram resultados coincidentes aos encontrados neste estudo, que validaram 

a relação positiva entre a influência social e aceitação da tecnologia bancária de cada 

estudo. Já Çera et al. (2020), Macedônia do Norte, Mobile Banking encontraram 

resultados divergentes, quando não encontraram evidências de que a influência social 

impacta significativamente a intenção de uso ou aceitação do Mobile Banking. 
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5.1. Resultados por recortes geracionais 

 

Além da análise realizada para a amostra inteira, já discutida acima, neste estudo 

foram analisados os dados das amostras por recorte geracional, considerando as três 

gerações com mais respondentes. Geração X com 79 respondentes, Geração Y com 150 

respondentes e Geração Z com 77 respondentes. Essa é a grande contribuição deste 

estudo em função da forma como foi feita, encontrando resultados por recortes 

geracionais, permitindo a comparação entre eles. As mesmas hipóteses do modelo 

completo foram testadas para cada um dos recortes geracionais, com isso, foram 

encontradas as seguintes evidências: No recorte da Geração X, há evidências de que a 

facilidade de uso percebida e a percepção de segurança impactam positivamente a 

aceitação do Banco Digital. No recorte feito para os respondentes nascidos na Geração 

Y, o estudo encontrou evidências de que apenas a influência social impacta positivamente 

a aceitação do Banco Digital. Já no recorte feito para os nascidos na Geração Z, o estudo 

mostrou evidências de que a facilidade de uso percebida, assim como no recorte da 

Geração X e percepção de satisfação (prazer) impactam positivamente a aceitação do 

Banco Digital. 

 

Na literatura há outros estudos que focaram na tecnologia bancária, com foco na 

observação do comportamento dos mais jovens, atenção à Geração Z. Koenaite, Maziriri 

e Chuchu (2021), África do Sul, encontraram evidências de que a utilidade percebida 

impacta positivamente a atitude positiva em relação ao mobile banking. DO e DO (2020), 

Vietnã, encontrou evidências de que a utilidade percebida impacta positivamente a 

intenção de uso de Carteiras Digitais e não encontrou evidências de que a influência social 

e a facilidade de uso percebida impactam positivamente a intenção de uso de Carteiras 

Digitais, diferente do que foi encontrado no presente estudo em relação à aceitação do 

Banco Digital. Maulita et al. (2022), Indonésia, Carteiras Digitais encontrou evidências de 

que a percepção de satisfação impacta positivamente a intenção de uso do e-wallet 

durante a pandemia Covid-19. O estudo de Dospinescu, Dospinescu e Agheorghiesei 

(2021), Romênia, encontrou evidências de que a influência social impacta positivamente 

a intenção de uso de Fintechs para as gerações X e Z.  Çera et al. (2020), Macedônia do 

Norte, também não encontraram evidências de que a influência social impacta 

significativamente a intenção de uso ou aceitação do Mobile Banking considerando a 

Geração Z. 
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6. CONCLUSÃO  

 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar entre os fatores, 

facilidade de uso, utilidade, satisfação, segurança e privacidade e influência social, 

quais têm relação com a aceitação da tecnologia dos bancos digitais por consumidores 

bancários pertencentes às Gerações X, Y e Z. O modelo inicial foi construído a partir 

do Modelo de Aceitação da Tecnologia, Technology Acceptance Model (TAM) 

adaptado, proposto por Pikkarainen et. al. (2004), com uma nova adaptação. O 

questionário de pesquisa teve 312 respondentes que possuem relacionamento com 

bancos digitais. Os respondentes foram segmentados pela participação nas principais 

gerações de respondentes, Gerações X, Y e Z. O mesmo modelo adaptado foi 

aplicado para cada uma das amostras das três gerações, de modo a permitir que os 

resultados fossem comparados entre si. As variáveis utilizadas no estudo Facilidade 

de Uso Percebida, Utilidade Percebida, Percepção de Satisfação, Percepção de 

Segurança e privacidade e Influência social, foram a analisadas com a utilização do 

software estatístico Smart PLS versão 3.3.9. 

 

Os resultados evidenciaram que a facilidade de uso percebida, a percepção de 

satisfação, a percepção de segurança e privacidade e a influência social apresentaram 

influência positiva sobre a aceitação da tecnologia do banco digital, quando 

consideramos a amostra contendo os 312 respondentes de todas as gerações. Os 

resultados também foram encontrados em diversos estudos contidos no referencial 

teórico. Quando consideramos a amostra relativa a, apenas, a Geração X, o estudo 

apresentou evidências de que a facilidade de uso percebida e a percepção de 

segurança e privacidade afetam positivamente a aceitação da tecnologia banco digital 

pelos consumidores bancários brasileiros dessa geração. Em relação à amostra 

relativa ao público de respondentes da Geração Y, apenas a influência social teve 

evidências de impacto positivo em relação à aceitação da tecnologia banco digital, 

segundo o presente estudo. Por fim, o recorte relativo aos respondentes pertencentes 

à Geração Z. Para essa amostra, a facilidade de uso percebida e a percepção de 

satisfação afetaram positivamente a aceitação da tecnologia banco digital pelos 

consumidores bancários brasileiros, segundo o presente estudo. 

 

Os resultados trazem evidências que podem ser úteis para o setor bancário 



93  

 

tradicional. Há oportunidades para a criação e oferta de produtos e serviços, além de 

modelos específicos de atendimentos para clientes pertencentes a gerações 

diferentes. O presente estudo evidenciou, através de pesquisa empírica, que a 

facilidade de uso percebida ou percepção de satisfação, que em muitos estudos é 

tratada como prazer percebido, têm impactos positivos e próximos entre eles, em 

relação à aceitação do banco digital pelo consumidor bancário brasileiro da Geração 

Z. Esse resultado mostra evidências de que o cliente bancário da Geração Z busca 

uma relação de mais facilidade no relacionamento com o banco e uma jornada mais 

satisfatória ou prazerosa nas relações bancárias. O resultado encontrado para o 

recorte da amostra dos respondentes Geração Z se mostrou diferente do resultado 

encontrado para os recortes das amostras dos respondentes das gerações X e Y. Os 

resultados mostram evidências de que a Geração X busca segurança e privacidade 

no seu relacionamento bancário, além da facilidade de uso. Este segundo coincide 

com a análise do recorte da Geração Z, porém as estatísticas mostram índices mais 

consistentes para a geração X. A análise do recorte da geração Y, por sua vez, mostra 

evidências de que essa geração é mais sensível à influência social para a escolha do 

relacionamento bancário. 

 

Este estudo pode contribuir para a visão estratégica e posicionamento dos 

bancos tradicionais, frente à recente ameaça e crescimento de fintechs e bancos 

digitais no mercado bancário brasileiro. O estudo traz evidências de fatores 

consideráveis que impactam a escolha ou aceitação do banco digital pelos 

consumidores bancários de gerações distintas, com ênfase na geração Z, pois os 

bancos tradicionais buscam o rejuvenescimento da base de clientes.  

 

Os resultados deste estudo trazem contribuições para a teoria, nos campos do 

economia comportamental e marketing de relacionamento. Os clientes também 

podem ser beneficiados, pois os estudos sobre os fatores que influenciam na 

aceitação de tecnologias bancárias podem mostrar aos bancos, principalmente os 

tradicionais, insumos para que os mesmos possam fornecer melhores serviços, 

modelos de relacionamento mais aderentes aos perfis dos clientes e melhores 

soluções tecnológicas aos clientes ou potenciais clientes.  

 

Embora a pesquisa tenha apresentado resultados satisfatórios, pois apresentou 
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evidências de comportamento das pessoas pesquisadas, algumas limitações devem 

ser sinalizadas. O questionário contou com respondentes de todas as regiões do país, 

apesar disso, ocorreu uma concentração de respondentes residentes nas regiões 

sudeste e centro-Oeste do Brasil, o que pode denotar um viés, em função das 

diferenças culturais e econômicas entre as regiões do país. Uma amostra maior e com 

maior equilíbrio entre respondentes, poderia fornecer resultados mais abrangentes. 

Há também uma limitação quanto ao fato de se tratar de amostra não-probabilística, 

pois há uma impossibilidade de generalização de dados, em função da forma como 

os dados foram coletados. 

 

O presente estudo acata sugestões de pesquisas anteriores com a inclusão da 

variável Influência Social no estudo. Como sugestão para estudos futuros, pode-se 

levar em consideração uma adaptação mais abrangente do modelo TAM, com a 

inclusão de mais variáveis e mais relações entre elas, para a construção de mais 

hipóteses e geração de mais insumos para a análise dos fatores que influenciam a 

aceitação, adoção ou intenção de uso de uma tecnológica bancária. Também se 

sugere que o modelo TAM possa ser adaptado para investigar a aceitação, adoção ou 

intenção de uso de tecnologias emergentes como PIX, Open Finance e o Real Digital 

(Central Bank Digital Currencies ou CBDC, na sigla em inglês), previsto para ser 

lançado em 2023. 
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