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Sumário Executivo
Onde será que os jovens de hoje buscam por serviços financeiros na América 
Latina? Será que estão felizes com suas escolhas? 

O ponto principal é: os clientes bancários mais jovens são leais?

Recentemente, a Mambu conversou com mais de 1.250 pessoas com idades 
entre 18 e 35 anos em seis países a respeito e a resposta foi um grande  
e sonoro sim, por enquanto. 

Há tempos, entender o que se passa na mente das gerações mais jovens está 
entre as prioridades dos profissionais de marketing, incluindo os que trabalham 
no setor de serviços financeiros. Nosso levantamento buscou compreender 
melhor esta questão analisando quatro tópicos principais:

Neste primeiro relatório de uma série de quatro, “The State of Young Adult 
Banking in the Region” (A relação dos jovens adultos com o setor bancário na 
América Latina, em português), vamos apresentar dados que mostram que os 
jovens adultos da América Latina estão muito satisfeitos -- e se mostram leais 
-- em relação às suas instituições financeiras, mais especificamente bancos 
tradicionais e neobancos em detrimento de empresas de crédito.  Ainda assim, 
nossa pesquisa descobriu que, por serem financeiramente e tecnologicamente 
mais experientes, os bancos que desejam reter seus clientes mais jovens  
e oferecer cada vez mais produtos de valor agregado à medida que esse 
público envelhece devem permanecer flexíveis e ágeis para atender às 
demandas variáveis. Basta deslizar o dedo na tela do smartphone para tirar da 
frente aqueles que não conseguem satisfazer seus clientes. Rigidez é a morte 
certa na indústria bancária de hoje.

A relação dos 
jovens adultos  
com os bancos  
na região.

1. 2. 3. 4.
De que forma os 
jovens adultos 
escolhem o 
prestador de 
serviços financeiros? 

Quais produtos e 
serviços usam?

Como é a 
experiência ideal 
do ponto de vista 
do jovem adulto?
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Os principais aprendizados 
do levantamento incluem

As novas instituições vêm ganhando espaço em um mercado que 
durante décadas esteve nas mãos de instituições tradicionais. Isso 
acontece apesar de os jovens da América Latina se manterem leais 
aos seus bancos se a oferta digital for conveniente. Cerca de 85% dos 
entrevistados afirmam usar os serviços de um banco tradicional ou de 
um neobanco.

Um número cada vez mais de jovens adultos vem acessando serviços 
financeiros. Na verdade, os entrevistados que afirmaram não possuir 
conta bancária somam 12%, um número bastante baixo quando 
olhamos para a porcentagem total da população latino-americana  
que não usa serviços bancários (45%).  

Como era de se esperar, a pandemia deu fôlego a essa tendência. 
Durante o lockdown, muitos clientes passaram a buscar novas formas 
de comprar mantimentos, bem como uma ampla variedade de bens 
e serviços com entrega em casa. Além disso, auxílios e benefícios 
pagos pelos governos dos países em questão muitas vezes eram 
distribuídos por meio de canais digitais, fazendo com que grande parte 
da população tivesse seu primeiro contato com o setor bancário.

A maioria se mostrou satisfeita com os produtos e serviços disponíveis. 
Na hora de avaliar o grau de satisfação com os produtos de seus 
bancos ou neobanks, 75% afirmaram estar extremamente satisfeitos 
(21%) ou satisfeitos (54%).

A demanda por serviços como o sistema de balcão único ‘ foi alta,  
mas com algumas variações: 66% preferem fazer negócios sempre  
com a mesma instituição, enquanto 81% preferem um app único. 

dos nossos entrevistados 
disseram que eram 
bancados por um 
tradicional instituição  
ou neobancos.

85%

preferem fazer negócios 
com mesma instituição, 
enquanto 81% preferem 
um aplicativo

66%
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Seção Um: Analisando a penetração 
bancária e tecnológica entre  
jovens adultos

Na América Latina, o setor bancário está se tornando cada vez mais digitalizado 
graças ao crescimento do segmento ‘challenger’, que vem ganhando cada 
vez mais participação em um mercado que, no segmento de consumo, esteve 
sempre nas mãos de instituições tradicionais. A tendência é especialmente 
notável entre os grupos mais jovens, em que 99% possuem um smartphone. 

A inclusão financeira por muito tempo foi um obstáculo para o desenvolvimento 
sustentável na América Latina, uma região onde metade da população não teve 
acesso a bancos por décadas. 

dos participantes têm 
acesso a algum tipo 
de serviço financeiro.

88%

Cerca de 88% dos nossos 
entrevistados afirmaram 
ter acesso a algum tipo de 
serviço financeiro

enquanto 85% eram 
clientes de bancos 
tradicionais ou de um 
neobanco.

88% 85%Nossos dados, todavia, 
trazem algumas 
notícias positivas -- 
essa tendência caiu 
significativamente entre 
os mais jovens.
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o percentual dos 
participantes totalmente 
desbancarizado 
pesquisados ficou em 
12%, bem abaixo  
a média total da região  
de aproximadamente 45%.

12%

Figura 1.a.1. Cerca de um terço da região é formada por Millenials ou representantes da Geração Z. (Fonte: Banco Mundial)
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Assim, o percentual de entrevistados sem acesso a qualquer tipo de serviço 
bancário chegou a 12%, bem abaixo do total na região (45%). É importante 
destacar que este segmento -- Geração Z e os Millennials mais jovens -- 
representa cerca de 30% da população total da região.

*A boa notícia ganha ainda mais força se levarmos em conta o fato de que  
a América Latina é uma das regiões mais ‘jovens’ do mundo.

De acordo com o Banco Mundial, cerca de um terço da região é formada por 
Millenials ou representantes da Geração Z. A Geração Z refere-se ao grupo 
formado por jovens com idades entre 18 e 24 anos. No caso dos Millenials,  
a idade varia entre 25 e 35 anos.*
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De acordo com o nosso levantamento, na hora de escolher com quem fariam 
negócio, 77% dos participantes (tanto com acesso a serviços bancários e sem) 
afirmaram ter realizado negócios com bancos tradicionais, enquanto 28% 
fizeram a mesma afirmação em relação a bancos digitais (figura 1.a.1). Outros 
18% realizaram negócios com ambas as instituições e apenas 3% usaram 
somente os serviços de uma empresa de empréstimos. 

Houve algumas sobreposições, indicando que a concorrência está 
aumentando. Os neobanks (ou seja, instituições financeiras digitais totalmente 
independentes, ao contrário dos bancos digitais, muitas vezes subsidiários ou 
spin offs de instituições tradicionais) vêm ganhando cada vez mais adeptos 
entre a população mais jovem, especialmente no Brasil.

Figura 1.a.1. A grande maioria dos latino-americanos com idades entre 18 e 35 anos 
possuem conta bancária.

Banco 
Tradicional

Neonbanco

Os dois

Outros

Nao tenho 
banco

77%

28%

18%

12%

3%

dos participantes 
afirmaram usar os serviços 
de bancos tradicionais

enquanto 28% usam 
um neobanco e

ambos.

77% 28% 18%

Tipo de instituição financeira do participante:
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Brasil se mostra contrário à tendência,  
com preferência maior por neobanks
Chile e Peru tiveram o maior percentual de pessoas que dão preferência às 
instituições bancárias tradicionais (97%). Por outro lado, o Brasil foi o único país 
onde a preferência pelos neobancos superou a dos bancos tradicionais entre os 
usuários mais jovens da categoria (46% dão preferência aos bancos tradicionais, 
enquanto 54% escolhem os neobancos). Mais informações na figura 1.a.2.

Os neobancos são relativamente novos no sistema financeiro global e, em 
especial, na América Latina. Isso indica que ainda há espaço para crescimento. 
Mas, ao levar em consideração o fato que 89% dos jovens adultos têm um 
aplicativo de banco instalado em seus celulares (sem falar que praticamente 
todos os jovens com conta bancária possuem um smartphone), os canais 
bancários digitais devem ficar entre as principais escolhas dos usuários. 

Não importa quem entrega esses serviços -- seja um neobanco ou uma 
instituição tradicional que acaba de investir em ofertas digitais -- é importante 
manter os clientes satisfeitos e impedir que apaguem os aplicativos em busca  
de um serviço mais conveniente. 

Manter um alto nível de experiências positivas para o cliente deve ser uma 
prioridade constante. Ainda que a cada nova disrupção tecnológica e uma oferta 
cada vez mais competitiva de bancos, fintechs e líderes de mercado disputando 
negócios com auxílio de equipes de marketing bem-informadas, poucas coisas 
superam o boca a boca.

Figura 1.a.2. Os bancos tradicionais registram alto grau de fidelidade em 
toda a América Latina, exceto no Brasil, onde os neobancos já superaram 
seus concorrentes.

Brasil México ChileColômbia Argentina Peru

46%
54%

95%

87%

13%

97%

79%

21%

5% 3% 3%

97%

Primeira opção de banco entre os 
jovens, Tradicional versus Neobanco

NeobancoBanco 
Tradicional
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Ligue, conecte e compre à vontade -- no seu 
celular, é claro
Não é surpresa que a distribuição de smartphones abriu novas oportunidades 
tanto para bancos novos quanto tradicionais, especialmente quando o mundo 
todo ficou preso em casa sem muito o que fazer, exceto comprar online. 

Em comparação à época pré-pandemia, os clientes aumentaram o número  
de compras via celular durante o lockdown. De acordo com o levantamento,  
10% dos participantes realizaram mais de oito compras por mês, o dobro do  
que faziam antes do lockdown. É interessante notar que o número de 
pessoas que afirmaram fazer apenas uma compra ao longo de um mês caiu 
significativamente após o início da pandemia, sugerindo que este tipo de ação 
deixou de ser esporádica e passou a ser feita várias vezes em um período de  
30 dias. De qualquer forma, os dados indicam grande potencial para quem  
está envolvido com pagamentos digitais. Mais informações na figura 1.a.3.  

Figura 1.a.3. A quantidade de pessoas que realizam oito ou mais compras por mês em seus 
celulares dobrou com o início da pandemia, enquanto o número de quem faz apenas uma 
compra ao mês caiu, indicando que os consumidores estão confiando cada vez mais na 
tecnologia na hora de gastar.
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11%
10%

5%

8%
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17%

dos participantes, de acordo 
com a enquete, feito ao 
longo de oito (8) compras 
por mês, dobrou os valores 
das compras antes do início 
dos lockdowns.

10%

Compras mensais com celular
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Seção Dois: Analisando a distribuição 
entre bancos digitais e tradicionais

Ainda que ambos os grupos mostram uma clara preferência pelos bancos 
tradicionais, a demanda por neobancos vem crescendo, especialmente 
quando se trata de serviços digitais específicos, como carteiras digitais. O uso 
de cartões se mantém forte nos bancos tradicionais (27% dos entrevistados 
afirmam possuir cartões de crédito contra 17% dos usuários de neobancos).

Entre a Geração Z, 77% afirmaram 
preferir uma instituição tradicional, 
contra 22% que optaram por  
um neobanco.

dos participantes que já são 
clientes de bancos, têm como 
instituição financeira principal 
um banco mais tradicional 

83%

Já entre os Millennials, 86% 
afirmaram que seu banco principal 
era uma instituição tradicional, 
enquanto 14% citaram um neobanco.

Conforme dito acima, a maioria dos participantes são usuários de bancos 
tradicionais ou de neobancos, ainda que ao serem perguntados, 77% citaram 
instituições tradicionais, 28% mencionaram os neobancos e 18%  
responderam ambos.

Quando perguntamos diretamente ao segmento bancário de nossa carteira 
que tipo de banco era o banco principal, 83% disseram bancos tradicionais, 
enquanto 17% disseram neobancos.

A fim de compreender a tendência por faixa etária, dividimos os participantes 
em dois grupos: Geração Z, com idades entre 18 e 24 anos, e Millenials, de 25  
a 35 anos.

77%

86%

22%

14%
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Figura 1.a.4. Uma análise detalhada dos diferentes serviços por segmento de consumo.

Banco 
tradicional Compras online Acesso a crédito Compra de mantimentos

Compras online Acesso a crédito Transferências P2P

Compras online Acesso a cartão de crédito Pagamento de contas

Pagamento de contas Compras online Compra de mantimentos

Compras online Transferências P2P Compra de mantimentos

Neobanco

Ambos

Sem banco

Outros

Os dois grupos tendem a concordar que serviços 
como compras online, pagamento de contas e 
compras de mantimentos foram fundamentais na 
hora de escolher uma instituição financeira.

Os consumidores estão cada vez mais 
acostumados - e interessados - em receber ofertas 

e conteúdos personalizados. Portanto, a capacidade 
de alavancar a análise de dados para compor 
experiências diferenciadas e personalizadas que 
compreendam a demanda do consumidor está se 
tornando cada vez mais importante para que os 
FSPs se mantenham competitivos.
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Seção Três: Analisando o papel dos provedores de 
serviços não-financeiros

Os investimentos em tecnologias cada vez mais 
inovadoras, capazes de melhorar as experiências do 
cliente e reforçar a inclusão financeira alimentaram 
uma verdadeira explosão no setor de bancos digitais. 

Todos esses fatores apontam para a tendência de 
que, enquanto os jovens latino-americanos preferem 
serviços digitais e aplicativos oferecidos por bancos 
tradicionais, entidades de serviços não financeiros 
estão começando a se manifestar.

Conforme mencionado acima, no mercado de 
serviços financeiros digitais, 48% é detido por 
bancos tradicionais, 4% por bancos digitais, 23% por 
prestadores de serviços financeiros não-FI, incluindo 

16% em plataformas de investimento e 8% em 
empréstimos. (Bancos maiores oferecem um leque 
maior de produtos e serviços, muitas vezes através 
de fintechs). 

Os usuários de neobancos disseram depender de 
um número maior de instituições financeiras, o que 
mostra que fintechs e neobancos - por conta própria 
- oferecem uma oferta menos expansiva de produtos 
e serviços do que os bancos tradicionais. Como 
resultados, os consumidores acabam lançando mão 
de diversas instituições financeiras para atender suas 
necessidades. 

No mercado deserviços 
financeiros digitais, os 
bancos tradicionais têm 48% 
de participação, seguidos 
pelos bancos digitais (4%) 
e provedores de serviços 
financeiros non-FI (23%).

Bancos 
Tradicionais

Bancos 
Digitais

Provedores 
de Serviços 
Financeiros non-FI

48%

4%
23%
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Uma vez que a interoperabilidade entre aplicativos pode ser limitada,  
os consumidores muitas vezes precisam clicar em vários aplicativos para 
acessar diferentes serviços. Aplicativos que integram uma ampla oferta de 
produtos (entre verticais) com excelente atendimento ao cliente, sem dúvida, 
garantem uma maior lealdade dos seus consumidores. 

No atual cenário, os bancos tradicionais oferecem um número maior de bens  
e serviços capazes de atender melhor um número crescente de necessidades. 
No entanto, muitas dessas ofertas permanecem baseadas em moldes 
centrados no produto e, como resultado, as experiências do usuário,  
a relevância do produto e a personalização podem deixar muito a desejar,  
um ponto importante na retenção de usuários.

De acordo com nosso levantamento, 9% dos clientes de neobancos fazem 
negócios com mais de cinco instituições financeiras, contra 2% dos usuários  
de bancos tradicionais.

Além disso, 
os resultados 
mostram que dos usuários tradicionais 

contam com uma empresa 
provedora de serviços 
financeiros, contra

dos usuários 
de neobancos.

40% 22%
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Enquanto a oferta de cartões de crédito / débito, opções de pagamento  
e até financiamento parecem estar crescendo exponencialmente, os clientes 
mais jovens estão satisfeitos com suas escolhas. 

Quando perguntados acerca do nível de satisfação com o aplicativo de sua 
instituição (seja banco tradicional ou neobanco), 77% disseram que estavam 
extremamente satisfeitos (26%) ou satisfeitos (50%).

Apenas 10% expressaram algum nível de insatisfação. 

Na hora de avaliar o grau de satisfação com os produtos de seus bancos  
ou neobanks, os números foram surpreendentemente semelhantes --  
75% afirmaram estar extremamente satisfeitos (21%) ou satisfeitos (54%).

Apenas 8% expressaram algum nível de insatisfação.

Seção Quatro: A satisfação do cliente

75%

Na hora de avaliar o grau 
de satisfação com os 
produtos de seus bancos ou 
neobancos, 75% afirmaram 
estar extremamente satisfeitos 
(21%) ou satisfeitos (54%).
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Os usuários de neobancos têm mais chances de recomendar seus bancos  
do que os usuários do segmento tradicional (96% versus 91%). 

O levantamento também descobriu que 69% dos clientes de bancos e 
neobancos disseram que não iriam se mudar para outra instituição quando 
abordados. Trata-se de um número sólido, mas não muito alto. Ainda assim,  
os números deixam claro que não há espaço para complacência. Na verdade, 
os entrevistados sugeriram justamente o contrário - a lealdade de hoje não 
garante a lealdade de amanhã. Quando questionados sobre motivos que os 
levariam a mudar de banco, os entrevistados citaram melhores benefícios e 
taxas, serviços ao cliente, ferramentas digitais, além de produtos e serviços. 
É interessante notar que de certa forma todos esses itens estão ligados às 
experiências do usuário.

A mensagem que fica: bancos e fintechs fizeram um bom trabalho para atrair 
clientes mais jovens e a maioria tem se mostrado leal -- 79% dos usuários de 
neobancos e 66% dos usuários de bancos tradicionais afirmaram que não 
pretendem deixar suas instituições.

Divididos por idade, 
os entrevistados mais 
jovens da Geração Z 
também se mostraram 
bastante satisfeitos 
com seus aplicativos e 
serviços bancários.

Os resultados foram 
semelhantes entre os 
Millenials.

se mostraram 
extremamente satisfeitos 
com seus aplicativos, 
e 46% disseram estar 
satisfeitos. 

se mostraram 
extremamente satisfeitos 
com seus aplicativos, 
e 54% disseram estar 
satisfeitos.

se mostraram 
extremamente satisfeitos 
com seus produtos 
financeiros, e 52% disseram 
estar satisfeitos.

se mostraram 
extremamente satisfeitos 
com seus produtos 
financeiros, e 56% disseram 
estar satisfeitos.

30%

24%

22%

20%
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No entanto, não é preciso muito para perder essa 
fidelidade, o que sugere a necessidade de maior 
agilidade, flexibilidade e atenção às necessidades  
e experiências do cliente no futuro. 

Historicamente, os clientes de bancos tradicionais 
são mais leais do que os usuários de neobancos e 
pode ser que a idade tenha um papel importante 
neste aspecto: A idade média dos usuários de 
bancos tradicionais era de 28 anos, enquanto os 
usuários de neobancos tinham 25, de acordo com 
nossa pesquisa. 

Apesar de serem um pouco mais velhos, os usuários 
de bancos tradicionais relataram ter sua conta em 

Figura 1.d.1. Os clientes bancários latino-americanos são leais às suas instituições. 
Mas essa lealdade não está garantida.

um dos bancos principais por um período mais 
longo do que os usuários de neobancos (31% 
tinham uma conta bancária há mais de 5 anos, 
contra apenas 3% dos usuários de neobancos). 
Mais informações sobre idade e lealdade na  
figura 1.d.1.

A questão é que a lealdade parece diminuir um 
pouco entre os grupos mais jovens da nossa 
pesquisa, o que sugere que, à medida que mais  
e mais adolescentes chegam à idade adulta -  
e à medida que os adultos mais jovens chegam 
aos vinte e tantos anos - as instituições financeiras 
devem trabalhar mais para evitar que seus clientes 
fechem suas contas e vão para outro lugar.
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4%5%9%9%16%

30%

29%

17%
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29%

18% 19% 41% 43%

33% 26% 21%

29% 26% 18% 23%

15% 13% 10% 10%

18-21 22-24 25-27 28-31 32-35
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Seção Cinco: Analisando o sistema de 
balcão único. Qual é a sua importância 
para os consumidores jovens?

Com uma oferta crescente de serviços financeiros e diversas opções para 
download diretamente no celular, a maioria prefere uma solução completa.

De acordo com o levantamento, 66% dos participantes gostariam de realizar 
todas as suas ações financeiras com o mesmo banco. Já 81% dariam 
preferência a realizar todas as suas ações bancárias com o mesmo aplicativo. 

66%

preferem fazer negócios 
com a mesma instituição

enquanto 81% 
preferem um app único

81%

17Youthquake. A relação dos jovens adultos com o setor bancário na região.



84% 6% 10%

75% 12% 13%

85% 10% 5%

66% 27%7%

Usuário de  
Banco  

tradicional 

Usuário de 
Neobanco

Outro

Não tenho 
banco 

Figura 1.e.1. Nossa pesquisa descobriu que a maioria prefere que seu provedor de 
serviços financeiros atue como um balcão único (one-stop-shop).

Sem preferência Sem preferência 

Não 

Não 

Sim Sim

Faz todas as 
transações  

no mesmo app 
de banco

Faz todas as 
transações no 
mesmo Banco

12% 21%

7%

13%

81% 66%

Os Millennials mais jovens (25-27 anos) foram o grupo que mais mostrou 
interesse em usar o mesmo banco ou aplicativo, com 73% e 84%, 
respectivamente. Mais informações na figura 1.e.1.

Sim Não Sem Preferência 

Faz todas as transações em 1 app?

69% 19%12%

63% 19%18%

74% 15%10%

52% 38%11%

Usuário de  
Banco  

tradicional 

Usuário de 
Neobanco

Outro

Não tenho 
banco 

Faz todas as transações no mesmo Banco?
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Os bancos tradicionais e seus concorrentes 
digitais estão fazendo um bom trabalho, atraindo 
clientes mais jovens e conseguindo retê-los.  
A inclusão financeira entre os grupos 
demográficos mais jovens da região é muito 
melhor quando comparada à população em geral, 
com clientes mais jovens demonstrando lealdade 
a seus bancos tradicionais ou neobancos.

Conclusão

A maioria se mostrou satisfeita 
com suas escolhas. Na verdade, 
na hora de avaliar o grau de 
satisfação com os produtos  
de seus bancos ou neobancos 
75% afirmaram estar 
extremamente satisfeitos (21%) 
ou satisfeitos (54%).

Os aplicativos receberam 
avaliações semelhantes.

Apenas 12% dos entrevistados 
disseram que não tinham banco, 
o que aponta para um grande 
potencial futuro para bancos, 
fintechs e credores em uma 
região onde quase metade da 
população em geral está fora do 
setor financeiro.

12%

21%

54%

desbancarizados

muito 
satisfeitos 

satisfeitos
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Ainda assim, a lealdade não é garantida.

Cerca de 69% dos clientes de bancos e neobancos disseram que 
não iriam mudar de instituição quando abordados, embora esta 
atitude possa mudar em um piscar de olhos no mercado de hoje. 
Quando questionados sobre porque trocariam de instituição, os 
entrevistados citaram uma série de razões, incluindo melhores 
benefícios e taxas, serviços ao cliente e ferramentas digitais, 
além de produtos e serviços superiores.

Os bancos tradicionais e seus concorrentes digitais merecem  
um tapinha nas costas pelos seus esforços em prol do futuro  
dos bancos na América Latina, mas é melhor ficarem atentos.  
A competição para atrair as gerações de clientes que ainda não 
nasceram será acirrada. Além disso, as necessidades dos jovens 
com experiência em tecnologia serão cada vez mais sofisticadas, 
à medida que eles entrarem em novos estágios de suas vidas. 
Apenas as instituições mais flexíveis e ágeis irão prosperar em 
cenários econômicos e demográficos de mercado tão mutáveis.

Cerca de 69% dos clientes 
de bancos e neobank 
disseram que não 
deixaria mudariam para 
outra instituição, quando 
perguntado.

69%
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Como podemos ajudar?

Composable banking permite inovação e customização em cenários que as 
instituições ainda não conseguem prever. Mais oportunidades de diferenciação. 
Este é o momento de personalizar serviços, e está se tornando a nova norma. 
Como uma plataforma SaaS orientada por API, Mambu está posicionado de uma 
forma única para apoiar as suas ambições. Se você pode sonhar, nós pode ajudá-
lo a construí-lo.

Sobre Mambu

Mambu é a única verdadeira plataforma bancária em nuvem SaaS do mundo. 
Mambu acelera a concepção e construção de praticamente qualquer tipo de 
produto financeiro para bancos, credores, fintechs, varejistas, telcos e muito 
mais. Nossa abordagem com composable banking é exclusiva e significa que 
componentes, sistemas e conectores independentes podem ser configurados de 
qualquer maneira que os clientes precisem para atender às necessidades de seus 
clientes. Fundado em 2011, Mambu tem 800 funcionários e 200 clientes em todo o 
mundo, incluindo N26, BancoEstado, OakNorth, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Bank 
Islam e Orange Bank.

www.mambu.com


