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1. RESUMO 

O projeto SpareUp é um estudo de viabilidade da criação de um sistema de 

arredondamento e investimento automático a partir das compras de cartão de 

crédito/débito das pessoas físicas. De acordo com a S&P Rating Services, o Brasil está 

na 74ª colocação global de educação financeira, o que permite supor que o brasileiro não 

tem o costume de poupar seu capital. Assim, o SpareUp tem o objetivo de incentivar o 

hábito de poupar e investir os recursos financeiros das pessoas físicas e, indiretamente, 

educa-las financeiramente.  

2. INTRODUÇÃO 

O problema foi identificado através da constatação da falta de hábitos de poupar da 

população brasileira, com claro atrelamento à falta de educação financeira do brasileiro 

médio. A propensão a poupar do brasileiro é menor do que a propensão a consumir, 

tendo em vista anos de demanda represada por conta da conjuntura econômica que 

impôs restrições ao crédito devido ao custo do capital e, inclusive, da baixa renda per 

capita da população. Esta situação justifica em parte o desinteresse do brasileiro pela 

educação financeira. 

Quando o assunto são as finanças pessoais, construir uma poupança é a melhor maneira 

de trazer estabilidade e segurança financeira. O brasileiro, assim como muitos nativos de 

países emergentes ou subdesenvolvidos, não desenvolveu, em sua maioria, a cultura 

das finanças pessoais, seja ela oriunda da falta de educação financeira, dos baixos níveis 

de renda (96º colocado no ranking de renda per capita no ano de 2015 - segundo o Banco 

Mundial - BIRD) ou do comportamento da economia do país que desfavoreceu por 

grandes períodos, o crédito e o consumo.  

Não há, hoje, no mercado um produto que una o incentivo ao investimento e a educação 

financeira do consumidor. Desta maneira, a ausência de ferramentas que incentivem os 

brasileiros a poupar e investir seu excedente de capital e o crescimento do mercado de 

pagamentos por cartões de crédito e débito, além de meios eletrônicos, justificam o 

estudo do trabalho em questão. 



Este trabalho procura criar um mecanismo alternativo de incentivo ao investimento que 

seja compatível com os hábitos financeiros do brasileiro de consumir, buscando uma 

forma indireta de educação financeira. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo é construir uma plataforma que incentive o usuário a poupar seus recursos 

financeiros e investi-los de maneira automática, criando uma fonte alternativa de 

investimento e renda que seja compatível com os hábitos de consumo e uso de cartão 

de crédito ou débito. Além da possibilidade de poupar recursos financeiros e aplica-los, 

propiciar, indiretamente, uma mudança de hábitos e educação financeira.  

4. METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa do trabalho é uma pesquisa aplicada e exploratória, que se utiliza de 

um estudo de campo para obter resultados de natureza mista, tanto quantitativos quanto 

qualitativos. O produto da pesquisa é um estudo de viabilidade técnica que será 

suportado por um levantamento ou survey e um estudo de transações financeiras 

realizadas com cartão de crédito/débito fornecidas pelo Banco Neon, além de dados 

obtidos da ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e 

Serviços. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A análise de viabilidade se dá através dos resultados da pesquisa, que embasa, 

principalmente, os tipos de comportamento dos clientes potenciais, seu nível de 

educação financeira e o padrão de consumo e investimento dos mesmos. Como 

viabilidade do negócio, a análise estatística e matemática das transações reais dos 

clientes do Banco Neon apresenta o potencial de acúmulo de recursos de clientes e do 

rendimento de seu capital. A pesquisa de mercado coloca o cliente em foco, mostrando 

preferências e preocupações relacionadas ao sistema em estudo. Como viabilidade da 

educação financeira, o referencial teórico fomenta a necessidade da mesma, o método 

como deve ser aplicada e seu impacto no comportamento dos clientes no âmbito de 

investimento. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através da pesquisa de mercado, observou-se que 78% do público entrevistado 

demonstrou interesse na ferramenta. Destes, não houve diferença significativa quanto ao 

gênero e nível de renda, entretanto, nota-se uma predominância no público entre 18 e 24 

anos. Quanto aos tipos de investimentos, há uma preferência por investimentos mais 

conservadores, como renda-fixa e poupança, representando 50,4% do total. Por outro 

lado, as pessoas que não investem seu capital (22,8%) não o fazem, em sua maioria, por 

não saber investir ou não ter capital para tal fim. Além disso, nota-se que o público tende 

a ser mais conservador quanto aos investimentos e os que não investem não tem 

conhecimento suficientes ou não se sentem confortáveis em tomar uma decisão 

financeira. 

A partir dos dados do Banco Neon, foram criados quatro cenários com tipos diferentes 

de arredondamento dos valores transacionados. Desta forma, foi possível perceber que 

a forma de maior captação é o arredondamento variável, com valor médio captado por 

transação 15% maior que a segunda melhor opção. Este cenário parte da pesquisa de 

mercado para segmentar os valores captados de acordo com o valor da transação do 

cartão. Por outro lado, como a pesquisa de mercado apontou que as pessoas querem 

um controle maior sobre o investimento, é desejável que o usuário tenha opção de 

escolha do tipo de arredondamento, por mais que não seja a opção que capte mais 

recursos. O tipo de ativo no qual os recursos serão alocados, também serão escolhidos 

pelo cliente. 
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