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RESUMO 

 

A utilização de tecnologias digitais cresceu exponencialmente nas últimas 

décadas e está transformando a maneira como as organizações têm interagido com 

a sociedade. Nesse contexto, crescem também as fintechs, tecnologias da área 

financeira. Apesar da promessa de facilitar a vida dos usuários, as fintechs podem 

ter menor aceitação entre os imigrantes digitais, por este motivo, este artigo 

objetivou analisar a importância dos imigrantes digitais no uso desse tipo de 

tecnologia, a fim de identificar os diferentes comportamentos no ato de aderir uma 

conta ou um cartão digital, e justificar quais fatores podem, de fato, afetar a inserção 

dessas pessoas no mundo digital. Para atingir o objetivo proposto o estudo utilizou 

uma pesquisa exploratória descritiva, de abordagem quantitativa, com coleta de 

dados por meio de survey. Os dados foram analisados utilizando estatística 

descritiva. Os resultados obtidos durante a realização desse trabalho foram 

satisfatórios, pois evidenciaram a importância dos valores entre pessoas e o mundo 

digital financeiro. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso da tecnologia digital cresce exponencialmente, trazendo consigo 

grande fluxo de capital, e a necessidade de frequentes atualizações e investimentos, 

e a ênfase do consumidor por novas experiências, e comportamento humano. Esses 

meios tecnológicos podem ser utilizados para diversos fins, gerando maior 

velocidade nas ações e no mercado atual, sendo considerado um referencial 

estratégico e competitivo no mundo corporativo.  

As fintechs surgiram para ser e fazer a diferença no mundo financeiro digital, 

disponibilizando serviços que vão além dos tradicionais oferecidos pelos bancos e 

são muitas as ferramentas que podem gerenciar de forma prática o dinheiro, tanto 

de pessoas físicas e jurídicas. Com os bancos digitais o consumidor espera 

vivenciar uma experiência digital, a partir do acesso às novas tecnologias, deseja ter 
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facilidade de fazer suas movimentações bancárias em apenas um canal digital, 

porém ainda se preocupa com a segurança.  

Segundo Palfrey e Gasser (2011) podem ser considerados imigrantes digitais 

pessoas que nasceram antes de 1980, ou seja, aqueles que não se enquadram ao 

grupo de nativos digitais e estão tentando se engajar nas tendências tecnológicas 

atuais, precisam aprender a conviver em meio a tantas inovações tecnológicas. 

Existem ainda muitas pessoas que resistem e tem preferência em pagar suas 

contas, fazer investimentos e transferências dentro das agências, contando com o 

atendimento de uma pessoa. Esses fatos dificultam a migração desses 

consumidores ao mundo digital financeiro.  

Segundo Palfrey; Gasser (2011), os nativos digitais nasceram em uma época 

tomada pela tecnologia, diferentemente dos imigrantes digitais, que precisam 

aprender a conviver em meio as inovações tecnológicas. Mediante essa informação 

o presente artigo pretende analisar qual é a interação que os imigrantes digitais têm 

com as transações financeiras feitas online, uma vez que o mobile banking, que 

designa o uso de aplicativos de banco para celulares ou tablets, se tornou o canal 

mais utilizado pelos brasileiros para realizar suas transações financeiras, segundo a 

Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). 

 

2. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo deste artigo é definir o que são os imigrantes digitais e 

demonstrar o impacto que as novas tecnologias causam na vida destes usuários. 

Como objetivo específico busca-se analisar a situação-problema dos imigrantes dos 

bancos digitais, a fim de identificar os diferentes comportamentos no ato de aderir 

um cartão por meio digital. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O estudo é caracterizado como exploratório, pois visa uma aproximação dos 

autores com o tema, permitindo identificar a natureza do fenômeno e suas 
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características (COOPER; SCHINDLER, 2003; HAIR et al, 2005). Utilizou uma 

abordagem quantitativa com a coleta de dados por meio de survey eletrônico 

autoadministrado pelos respondentes (COOPER; SCHINDLER, 2003).  

A pesquisa foi direcionada para um público acima de 25 anos, com o objetivo 

de alcançar os imigrantes digitais. Para garantir um número adequado de 

respondentes, o questionário foi distribuído por meio de redes sociais e contemplou 

as seguintes questões: “qual sua idade?”; “você possui conta bancária? Se sim, qual 

tipo ?”; “Com a migração dos bancos para as plataformas digitais, muitas 

transações, investimentos e controle das contas podem ser feitos por aplicativos. 

Você se sente à vontade em utilizar esse tipo de plataforma?”; “Qual sua maior 

insegurança em utilizar aplicativos digitais financeiros?”; “O que te incentiva, ou te 

incentivaria, a usar esses aplicativos?”; “O que as instituições financeiras podem 

fazer para melhorar seus serviços digitais?” 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Fintechs e Imigrantes Digitais  

 

A tecnologia digital vem crescendo potencialmente nas últimas décadas e 

está transformando a maneira com que as organizações têm interagido com a 

sociedade, principalmente no e-commerce. As fintechs surgiram para ser e fazer a 

diferença, no mundo financeiro digital, disponibilizando serviços que vão além dos 

tradicionais oferecidos pelos bancos e são muitas as ferramentas que podem 

gerenciar de forma prática o dinheiro, tanto de pessoas físicas e jurídicas.  

Com os bancos digitais o consumidor espera vivenciar uma experiência 

digital, a partir do acesso às novas tecnologias, deseja ter facilidade de fazer suas 

movimentações bancárias em apenas um canal digital, porém ainda se preocupa 

com a segurança. E esse fato que preocupa a maior parte da sociedade, vem dos 

imigrantes digitais que ainda estão tentando de engajar nessa tendência. 

Segundo Palfrey; Gasser (2011) podem ser considerados imigrantes digitais 

pessoas que nasceram antes de 1980, ou seja, aqueles que não se enquadram ao 
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grupo de nativos digitais e estão tentando se engajar nas tendências tecnológicas 

atuais, precisam aprender a conviver em meio a tantas inovações tecnológicas. 

Existem ainda muitas pessoas que resistem e tem preferência em pagar suas 

contas, fazer investimentos e transferências dentro das agências, contando com o 

atendimento de uma pessoa. Esses fatos dificultam a migração desses 

consumidores ao mundo digital financeiro.  

Ou seja, o imigrante digital tem que se adaptar a tecnologia, pois já eram 

adultos quando o mundo entrou na era digital, portanto têm uma dificuldade maior 

em se adaptar as novas tecnologias e conviver com elas. Portanto têm que fazer um 

esforço adicional para assimilar aquilo que os Nativos digitais (pessoas que 

nasceram após 1980) fazem com facilidade.  

A forma de aprendizagem dos imigrantes digitais pode ser comparada ao 

aprendizado de uma nova linguagem, quando uma pessoa aprende uma nova 

linguagem com uma idade mais avançada, na maioria das vezes apresentam um 

sotaque da sua linguagem nativa. E de acordo com cientistas, uma língua aprendida 

posteriormente na vida, vai para uma parte diferente do cérebro, é o mesmo que 

ocorre com a tecnologia.  

 

4.2 Baby Boomers e a Geração X 

 

As questões realizadas possuem o enfoque nas gerações Baby Boomers e a 

sucessora X. Posteriormente as gerações eram classificadas dentro de um intervalo 

de 25 anos, mas hoje em apenas 10 anos, novas gerações nascem por conta do 

avanço tecnológico.  

A geração Baby Boomers nasce entre a década de 1950 a 1960. Como o 

nome já diz, houve uma “explosão de bebês” durante esses anos. Isso foi causado 

pelo final do acontecimento histórico da Segunda Guerra Mundial, em que uma 

explosão demográfica ocorreu em maior escala nos Estados Unidos, Canadá e 

Austrália. A cultura também se transformou com a chegada dos Babys. Essa época 

foi marcada também com a vinda da televisão que mudou o comportamento desses 

jovens.  
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Os Boomers procuram ter uma estabilidade no mercado de trabalho, dão 

valor ao tempo de experiência, mas utilizando pouca inovação. Portanto, os Babys 

têm a tendência de serem mais conservadores em relação ao consumo. Como eles 

acreditam mais na experiência, será difícil convencê-los a testar algo diferente. É 

mais provável que um Baby adquira algo de uma marca já consolidada do que algo 

novo no mercado e é por isso que diversas marcas possuem uma dificuldade de 

alcançar e se adaptar a essa classe. 

Hoje a maioria da geração Baby Boomer está em cargos altos de diretoria e 

gerencia. Estar em uma posição como essa tem a consequência de se relacionar 

com pessoas mais novas que possuem uma mente totalmente diferente por conta da 

época que cada um cresceu, portanto é comum que conflitos de ideias entre essas 

gerações. 

A geração X é também chamada de pós-baby boom, as famílias começaram 

a ter menos filhos por casal. Essa classificação surgir pelo fato de que jovens dessa 

época tinham preocupações diferentes das outras gerações. Conhecidos também 

como os bebes dos anos 1960/1970. Essa geração foi marcada pela preocupação 

com a natureza, grandes festivais de música com cunho político, o início da internet 

e o fim da Guerra Fria. No Brasil esse povo vivenciou o fim ditadura militar, portanto 

eles se envolviam com as “Diretas Já”. 

            Essas pessoas possuem uma grande resistência a novidades e se 

dedicam muito em seu plano de carreira, entretanto, compreendem que podem 

perder a qualquer momento o emprego por alguém mais jovem então possuem 

muita insegurança em relação a isso. 

 

5. RESULTADOS 

 

Através da pesquisa exploratória realizada com 102 internautas, foi possível 

identificar a existência de imigrantes digitais, e os diferentes comportamentos no ato 

de optar por uma conta bancária por meio digital, e assim, medir seu nível de 

preocupação quanto segurança, que afetam a inserção dos mesmos no mundo 

digital.  
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A primeira questão foi feita para identificar a faixa etária dos internautas que 

responderam a pesquisa. Conforme pode ser visto na imagem 1, 43,1% dos 

participantes possuem entre 25 a 35 anos, sendo este o público de maior 

participação.  

 

Figura 1 – Qual a sua idade.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2018. 

 

Foi questionada a essas pessoas se elas possuem conta bancária, e qual o 

tipo de conta, a maior parcela possui contas em bancos tradicionais, sendo corrente 

ou poupança, que correspondem a um total de 86,3%, e uma pequena parte relata 

ter conta em banco digital, como relatado no gráfico ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Tipo de conta bancária. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2018. 

 

Para a resposta da pergunta “Com a migração dos bancos para as 

plataformas digitais, muitas transações, investimentos e controle das contas podem 

ser feitos por aplicativos. Você se sente à vontade em utilizar esse tipo de 

plataforma?”, foi identificado que 22,5% das pessoas preferem fazer suas 

transações e atividades na própria agência, conforme ilustra o gráfico da Figura 3, e 
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68,6% dos entrevistados confiam nas plataformas digitais, mesmo não tendo uma 

conta digital conforme analisado no gráfico anterior. 

 

Figura 3 – Nível de confiança em utilizar plataforma digital.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2018. 

 

Dentre os entrevistados, mais de 43% possuem entre 25 a 35 anos, e esse 

fato colabora na justificativa do porque a maior parte dos internautas optou pela 

confiança nesse tipo de plataforma, e mesmo sendo considerados imigrantes 

digitais, essa parcela tem mais facilidade de se habituarem as novas tecnologias. 

Muitas pessoas que não tem o habito de utilizar os meios digitais permitem que seus 

filhos, vizinhos ou pessoas mais jovens que já estão acostumadas a lidar com o 

mundo digital a pagarem suas contas pela internet, desse modo passa certa 

confiança, mas não deixa de existir insegurança em obter uma conta digital. 

Para a resposta da pergunta: “Qual sua maior insegurança em utilizar 

aplicativos digitais?” é possível identificar que 63,7% têm medo de suas informações 

pessoais serem clonadas e apenas 9,8% têm medo do dinheiro ser desviado, como 

mostra a Figura 4. Portanto, apesar de confiarem nas plataformas digitais, como 

demonstra a figura 3, os imigrantes digitais têm medos e inseguranças o que pode 

desincentivá-los a utilizar esses meios.  

 

Figura 4 – Inseguranças nas plataformas digitais. 
Fonte: Produzido pelos autores, 2018. 
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A pesquisa tem enfoque nas pessoas que nasceram entre os anos 1950 a 

1980, como abordado anteriormente essas gerações possuem certa resistência em 

adquirir novos produtos e novas experiências. Entretanto, as Fintechs trazem uma 

grande comodidade, pois os usuários de bancos digitais podem resolver suas 

transações financeiras em qualquer lugar, dispensando a necessidade de se 

locomover a uma agência bancária ou falar com o gerente.                 

  Sendo assim, após analise do gráfico da Figura 5, é possível verificar que o 

maior incentivo para os usuários de bancos digitais, ou mesmo para aqueles que 

ainda não utilizam essa ferramenta, é a praticidade com um total de 66,7%, dentre 

os entrevistados 17,6% justificam que o que os incentivam é o fato oferecerem 

menores taxas de juros e de serviços, conforme ilustra o gráfico abaixo. 

 

Figura 5 – O que incentiva, ou incentivaria a utilizar plataformas digitais.  
Fonte: Produzido pelos autores, 2018. 

 

A última pergunta feita aos internautas, demonstrada na figura 6, questiona o 

que as instituições financeiras podem fazer para melhorar seus serviços digitais. Ao 

analisarmos as respostas obtidas vemos que 60,8 % dos pesquisados gostariam 

que os aplicativos em sua estrutura e comunicação fossem mais simplificados. 

Pode-se evidenciar também certa dificuldade dos imigrantes digitais em utilizar 

essas ferramentas, onde 26, 5% dos pesquisados afirmam que gostariam que as 

instituições financeiras criassem conteúdos explicativos sobre o funcionamento dos 

aplicativos, deixando claro um ponto a ser pensado e melhorado pelas instituições. 

Este resultado também pode ser uma justificativa para apenas 8,8% dos 

pesquisados utilizarem a conta digital, como demonstrado na figura 2.  



                                                                              

9 

 

 

Figura 6 – O que as instituições financeiras podem fazer para melhorar seus serviços digitais. 
 Fonte: Produzido pelos autores, 2018. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após ser realizada a pesquisa com os imigrantes digitais foi possível analisar 

quais são as maiores dificuldades destes ao utilizar aplicativos digitais financeiros, 

levantando quais são as maiores inseguranças no meio digital.  

Os resultados obtidos a partir da pesquisa foram satisfatórios, mostrou que a 

maior insegurança dessa geração em usar os bancos digitais é o medo das 

informações serem clonadas e a falta de conhecimento sobre o assunto. Segundo 

os pesquisados, as instituições financeiras poderiam simplificar a estrutura e 

comunicação dos aplicativos. Aproximadamente 83% dos imigrantes digitais 

possuem contas tradicionais, o que expressa uma preferência por esse tipo de 

conta. 

Portanto, podemos concluir que os imigrantes digitais possuem dificuldades 

em se adaptar as novas tecnologias, seja por inseguranças pessoais ou por esses 

serviços apresentarem alguns pontos a serem melhorados, o que pode ser uma 

oportunidade para as instituições financeiras conseguirem conquistar e incluir essa 

geração a era digital.  
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