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O mundo financeiro foi, sem dúvida, afetado pelo mobile, com empresas 
de fintech oferecendo serviços digitais inovadores, incluindo plataformas 
de pagamento mobile em lojas e transferências não bancárias. O Índice 
de Adoção Global FinTech 2019 da EY1 indica que a adoção de serviços de 
tecnologia financeira por usuários da internet quase duplicou nos últimos 
dois anos, e 64% dos usuário ativos digitalmente usam serviços fintech.

Neste relatório, em parceria com a provedora de inteligência para 
aplicativos Apptopia, concentramo-nos no crescimento das taxas de 
instalação e sessão em aplicativos de fintechs na primeira metade de 
2020, quanto tempo os usuários passaram nos aplicativos e como são as 
taxas de retenção nessa categoria. Selecionamos aplicativos de uma vasta 
distribuição geográfica para oferecer uma visão geral sobre a saúde dos 
aplicativos financeiros em 2020. Analisando dados do Brasil, Reino Unido, 
Alemanha, Japão, Rússia, Turquia, Ucrânia e Estados Unidos, traçamos 
tendências regionais e globais. 
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"O impacto que a pandemia teve no setor bancário 
e o crescimento dos serviços digitais mobile 
não devem ser subestimados Embora o setor 
bancário esteja se adaptando à disrupção digital 
há anos, a pandemia da Covid-19 acelerou essa 
transformação, dando acesso e oportunidade 
a milhões de consumidores ao redor do mundo 
sem contas bancárias ou com contas limitadas."

Paul H. Müller 

Cofundador e CTO da Adjust

1 https://www.ey.com/en_gl/ey-global-fintech-adoption-index

https://www.ey.com/en_gl/ey-global-fintech-adoption-index


Também analisamos o impacto que a pandemia da Covid-19 teve nos padrões 
de comportamento dos usuários e da indústria em geral. 

Nossas principais descobertas incluem:  

• A atividade em aplicativos de investimento, nos quais os usuários podem negociais 
ações diretamente do celular, está explodindo — com um crescimento de 88% na 
média de sessões por dia de janeiro a junho de 2020. Mundialmente, os aplicativos 
de investimento são a segunda categoria de mais rápido crescimento rastreada 
pela Adjust em 2020, e os dados da Apptopia também mostram um crescimento 
imenso no geral.  

• Os mercados emergentes estão impulsionando o crescimento global. Com um 
mercado pouco saturado de soluções disponíveis, um número considerável de 
usuários desbancarizados e fatores demográficos que oferecem2 uma excelente 
oportunidade de crescimento, os mercados emergentes estão, novamente, 
mostrando números impressionantes em todos os indicadores mensurados. 
Nesses mercados, a fintech é vista menos como uma ruptura, mas sim como 
preenchendo uma necessidade que muitos bancos tradicionais não atendiam.  

• O número de sessões em aplicativos de pagamento quase duplicou (49% em 
média nos diferentes países pesquisados). As taxas de crescimento mais 
impressionantes foram vistas nas seguintes regiões: Japão (75%), Alemanha 
(45%), Turquia (39%), Estados Unidos (33%) e Grã-Bretanha (29%). Os usuários 
estão, cada vez mais, usando o mobile para efetuar transações e, ao mesmo 
tempo, respeitar as medidas de distanciamento social. 

• As sessões em aplicativos de bancos e de pagamento, combinadas, tiveram um 
aumento de 26% nos diferentes países da nossa pesquisa. Enquanto todos os 
países viram um acréscimo no número de sessões, os mercados com as maiores 
taxas de crescimento foram o Japão (142%), a Alemanha (40%), a Turquia (31%) 
e os Estados Unidos (27%).   

• Os super-apps continuam sendo uma das maiores tendências no mobile. A Ásia 
deu origem a grandes nomes como o WeChat e o KakaoTalk, mas outras regiões 
estão se aproximando, com o Revolut — por exemplo — seguindo a estratégia de 
"super-app"3. Um relatório da KPMG4 indica que os super-apps podem se tornar 
uma das forças mais disruptivas do setor financeiro. Com o WeChat e o Alipay 
tendo mais de um bilhão de usuários, e o Zalo ultrapassando a marca de 
100 milhões, essa tendência parece ser bem sólida. 

2 https://www.globalxetfs.com/why-fintech-is-thriving-in-emerging-markets/

3 https://www.mobilepaymentstoday.com/news/revolut-launches-new-version-of-financial-super-app/

4 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/super-app-or-super-disruption.html

https://www.adjust.com/blog/super-apps-mobile-marketing/
https://www.globalxetfs.com/why-fintech-is-thriving-in-emerging-markets/
https://www.mobilepaymentstoday.com/news/revolut-launches-new-version-of-financial-super-app/
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/06/super-app-or-super-disruption.html
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A pandemia se mostrou um catalisador para a aceleração no uso de 
aplicativos mobile, e em nenhum lugar isso é mais visível do que na 
categoria de finanças. Os dados da Adjust revelam, na comparação 
de 2019 com 2020, que as sessões globais em aplicativos de bancos 
e de pagamento cresceram, juntas, em média 26% em 2020. 
Embora todos os mercados tenham mostrado crescimento, alguns 
mercados-chave se destacaram: o Japão cresceu na rápida taxa 
de 142%, a Alemanha viu um acréscimo de 40%, a Turquia teve 
um crescimento de 31% e os Estados Unidos, de 27%. 

A grande aceleração – Mais 
sessões em aplicativos de 
bancos e de pagamento
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Esse aumento coincide com o estudo do Business Insider, que descobriu que mais da metade das uniões de crédito 
pesquisadas teve um acréscimo na adoção de carteiras mobile (56%)  e em transações (53%)5. Com o PayPal, 
Samsung Pay, Apple Pay, AliPay, PayPay e WeChat tendo adaptado o processamento de pagamentos e transações 
mobile, essa tendência ascendente deve seguir forte. O E-commerce é a principal categoria a impulsionar 
o mercado de pagamentos mobile, e de acordo com a pesquisa da organização Ecommerce Foundation, 
mais de 25% dos consumidores realizam compras semanalmente com dispositivos mobile6. 

As sessões nos EUA tiveram um aumento de 27% na primeira metade de 2020. A Forbes prevê que os pagamentos 
mobile chegarão a US$ 138 bilhões em 20207. Além do boom no E-commerce, os fatores que têm influenciado essa 
tendência incluem a aceitação do consumidor, os crescentes investimentos em infraestrutura tecnológica pelos 
grandes bancos e o crescente poder de consumo dos nativos digitais.

5 https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends

6 https://www.businesswire.com/news/home/20200406005318/en/Global-Mobile-Payments-Market-2020---Growth

7 https://www.forbes.com/sites/shelleykohan/2020/03/01/fueled-by-increased-consumer-comfort-mobile-payments- 

  in-the-uswill-exceed-130-billion-in-2020/#6a5f99e44f20

Sessões globais em aplicativos de bancos e de pagamento - Primeira metade 
de 2019 & Primeira metade de 2020

Sessões globais em aplicativos de bancos e de pagamento na Alemanha - 
Primeira metade de 2019 & Primeira metade de 2020
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https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.businesswire.com/news/home/20200406005318/en/Global-Mobile-Payments-Market-2020---Growth
https://www.forbes.com/sites/shelleykohan/2020/03/01/fueled-by-increased-consumer-comfort-mobile-pay
https://www.forbes.com/sites/shelleykohan/2020/03/01/fueled-by-increased-consumer-comfort-mobile-pay


7Relatório Mobile - Segmento Financeiro 2020

Usando serviços bancários 
de casa? Aceitação 
considerável entre os 
aplicativos de banking

Os lockdowns pelo mundo levaram a um aumento no uso de serviços bancários em casa? Houve um acréscimo de 
sessões no mercado de aplicativos de bancos, com alguns países reportando números impressionantes. O aumento 
geral de sessões em aplicativos de bancos na primeira metade de 2020, em comparação com o mesmo período 
de 2019, chegou a 26%, segundo os dados da Adjust. Os países que tiveram o maior crescimento nessa categoria 
foram o Japão e a Turquia, com um total de sessões 133% e 119%, respectivamente, maior do que em 2019. 
O Japão está passando por uma grande mudança em relação à aceitação do mobile banking - a Liftoff revelou 
à Forbes que o tempo gasto em aplicativos financeiros no Japão e na Coreia do Sul subiu 85% de dezembro de 2019 
a março de 20208. Nos Estados Unidos, um estudo da Finder trouxe uma visão ainda mais aprofundada sobre esse 
crescimento, revelando que 60% dos millennials, 54% da Geração X e 56% dos baby boomers já usam ou planejam 
usar exclusivamente serviços bancários digitais9. A razão mais citada foi a conveniência, e a segunda razão mais 
popular foi que os neobancos oferecem taxas menores e transferências mais simples.

8 https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/04/15/report-35-85-fintech-growth-on-mobile-thanks- 

  to-coronavirus-after-1-trillion-app-opens-in-2019/#2217d22f759a

9 https://www.finder.com/neobank-adoption

https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/04/15/report-35-85-fintech-growth-on-mobile-thanks-to
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/04/15/report-35-85-fintech-growth-on-mobile-thanks-to
https://www.finder.com/neobank-adoption
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COVID E APLICATIVOS DE BANCOS

O impacto que a Covid-19 teve no setor bancário e o crescimento de atividades bancárias online e mobile não 
devem ser subestimados. As sessões em aplicativos de bancos tiveram um aumento de 26% na comparação 
da primeira metade de 2019 com a primeira metade de 2020, porém, de maio em diante, o aumento 
chegou a 59%. De acordo com a empresa de mobile software Icarvision, há vários fatores influenciando esse 
aumento10, incluindo consumidores preocupados com a ida ao banco (82%) e mais propensos a experimentar 
um aplicativo (63%). A Covid-19 certamente não foi um catalisador para adoção e inovação digital no setor 
financeiro, mas está se mostrando um acelerador dessas mudanças.

10 https://www.icarvision.com/en/the-impact-of-covid-19-on-the-use-of-online-banking

Sessões globais em aplicativos de bancos - Primeira metade de 2019 & Primeira 
metade de 2020
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"Entender as necessidades do consumidor e atendê-lo com base nessas 

necessidades sempre foi nossa maior prioridade. O impacto da Covid-19 

também não deve ser subestimado, visto que filiais têm fechado e medidas de 

distanciamento social têm entrado em vigor. Nós observamos um acréscimo não 

só em downloads, como também no tempo que os usuários realmente passam 

no aplicativo. Consideramos isso, em grande parte, um resultado da adoção - 

mais e mais pessoas estão usando serviços bancários e fazendo transações 

e pagamentos digitalmente. Ficamos felizes de estar lá quando nossos 

consumidores mais precisam de nós. Isso resulta no crescimento da penetração 

do mobile em produtos e serviços especializados durante a Covid-19."

Tolga Kuzdere,  

Gerente Sênior de Marketing de Desempenho

https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.icarvision.com/en/the-impact-of-covid-19-on-the-use-of-online-banking
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Os aplicativos de  
pagamento saem ganhando

Este ano, os aplicativos de pagamento são as verdadeiras estrelas da 
categoria de finanças. Entre os aplicativos de pagamento, encontram-se  
PayPal One Touch, Apple Pay, Venmo, Zelle, Square Cash, Google Pay, 
PayPay, Rakuten Pay e super-apps como WeChat, AliPay, Grab, Kakao 
e LINE. Para efetuar um pagamento, os consumidores só precisam baixar 
o aplicativo, acrescentar as informações do cartão e escanear ou segurar 
o celular acima dos leitores. Isso é possível graças à comunicação por 
campo de proximidade (NFC, na sigla em inglês).

COVID E APLICATIVOS DE PAGAMENTO

Dados do BuyShares.co.uk11 revelaram que os pagamentos mobile 
cresceram até 50% durante a pandemia da Covid-19. A Deutsche Welle12 
noticiou que na Alemanha, onde o pagamento em dinheiro sempre 
predominou, 41% a mais pessoas estão efetuando pagamentos sem 
dinheiro do que antes da pandemia. 

Os dados da Adjust mostram que, comparando a primeira metade de 2019 
com o mesmo período de 2020, o número de sessões em aplicativos de 
pagamento subiu 49%. As taxas de crescimento mais impressionantes 
foram vistas no Japão, com 75%, na Alemanha, com 45%, e na Turquia, 
com 39%. As sessões na Grã-Bretanha aumentaram 29%, e os números 
nos Estados Unidos chegaram a 33%.

11 https://thepaypers.com/mobile-payments/mobile-wallet-payments-to-surge-by-50-percent-in-2020--1242730#

12 https://www.dw.com/en/paying-in-cash-in-germany-and-the-coronavirus-corona-crisis-epidemic/a-53349878

https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://thepaypers.com/mobile-payments/mobile-wallet-payments-to-surge-by-50-percent-in-2020--1242730#
https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.dw.com/en/paying-in-cash-in-germany-and-the-coronavirus-corona-crisis-epidemic/a-5334987
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Sessões globais em aplicativos de pagamento - Primeira metade de 2019 & 
Primeira metade de 2020

Sessões globais em aplicativos de pagamento na Alemanha -  
Primeira metade de 2019 & Primeira metade de 2020

Sessões globais em aplicativos de pagamento no Japão -  
Primeira metade de 2019 & Primeira metade de 2020
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Empréstimos e crédito 
se tornam mobile 

Recentemente houve um aumento no número de usuários optando por 
pegar "empréstimos fintech" de aplicativos de empréstimo e neobancos que 
oferecem serviços de empréstimo. Segundo o Business Matters13, espera-se 
uma taxa de crescimento de 9,1% para as fintechs de empréstimo em 2020, 
com o mercado previsto a atingir US$ 291,4 bilhões em valor de transição 
neste ano e US$ 396,8 bilhões em 2024. 

Um desses negócios é o Credit Sesame, uma empresa de crédito 
e empréstimos que oferece acesso gratuito aos seus membros para 
monitorar o score de crédito, relatórios de crédito e ferramentas de 
proteção de identidade. Recomendações personalizadas sobre empréstimos 
hipotecários, empréstimos estudantis e cartões de crédito também são 
oferecidos com o objetivo de ajudar os membros a melhorar o crédito. 

O Credit Sesame lançou recentemente uma nova plataforma de conteúdo 
oferecendo "um recurso one-stop para a jornada financeira completa 
dos consumidores a fim de ajudá-los a minimizar o impacto da Covid-19 
e conduzi-los, ao mesmo tempo, a um caminho para a estabilidade 
e recuperação financeira o mais breve possível", disse Adrian Nazari, 
CEO e fundador do Credit Sesame. Ele afirma que é "a combinação 
de consultoria financeira pessoal com conteúdo que dá suporte aos 
membros durante este tempo difícil [é o que] impulsiona conexões 
e fomenta confiança".

13 https://www.bmmagazine.co.uk/in-business/fintech-lending-industry-to-hit-291bn-in-2020/

https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.bmmagazine.co.uk/in-business/fintech-lending-industry-to-hit-291bn-in-2020/
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Após um ano campeão em lançamentos de aplicativos em 2019, os 
dados da Apptopia revelaram que o número de aplicativos de bancos 
online e de pagamento lançados na primeira metade de 2020 caiu em 
relação aos anos anteriores. Globalmente, o número de aplicativos 
financeiros novos adicionados à Google Play Store e à App Store sofreu, 
no total, uma queda de 18%. Contudo, na economia de aplicativos em 
geral, o número de aplicativos lançados em 2020 foi significantemente 
mais baixo, com os dados da Apptopia mostrando que a primeira 
metade de 2020 viu uma queda de 71% no lançamento de aplicativos 
em comparação com o mesmo período do ano passado. Nesse contexto, 
parece que a categoria de finanças está lidando com a situação atual 
melhor do que várias outras categorias. Os Estados Unidos lançaram 
o maior número de novos aplicativos financeiros em 2020 e são o único 
país com um acréscimo anual de 10% entre 2019 e 2020.

A música ficou mais 
lenta, mas a festa 
continua – o estado dos 
aplicativos de bancos e de 
pagamentos online
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Pagamentos mobile devem dominar o mundo 
Um relatório recente do eMarketer mostrou que os pagamentos mobile alcançarão novos patamares em 2020, 
com a previsão de que mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo efetuem pagamentos mobile14. Apple Pay, 
Google Pay e Samsung Pay são os maiores provedores do mundo, enquanto Alipay e Wechat dominam 
na China; Paytm lidera na Índia; Rakuten Pay, PayPay e LINE Pay são grandes no Japão. Mobile Pay, Vipps 
e Swish estão mostrando taxas de adoção fortes na Escandinávia e o Mercado Pago está se estabelecendo 
na LATAM. 

14 https://www.emarketer.com/content/global-mobile-payment-users-2019

Embora o número total de aplicativos novos adicionados tenha diminuído, o crescimento no setor financeiro foi 
significante. O altíssimo número de aplicativos lançados em 2019 foi seguido de um aumento no uso em 2020, 
indicando que embora haja menos concorrentes novos no mercado, os que já estão inseridos estão prosperando 
e crescendo.
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https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.emarketer.com/content/global-mobile-payment-users-2019
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Instalações mostram 
áreas com oportunidades 
de crescimento

Usuários se voltam para pagamentos mobile

A Apptopia rastreou as instalações dos principais aplicativos de pagamento 
em diferentes regiões, comparando instalações por aplicativo na primeira 
metade de 2019 e na primeira metade de 2020. Essas descobertas 
mostram diferenças regionais no crescimento (ou não) dos aplicativos 
de pagamentos durante os últimos 12 meses.

Houve um crescimento enorme de aplicativos de pagamento no Japão na 
primeira metade 2020, uma tendência que foi repetida — ainda que não na 
mesma extensão — no Brasil, Grã-Bretanha, Argentina e Estados Unidos. 
Rússia e Ucrânia são as únicas regiões que viram uma redução no número 
de novas instalações nesse período. 

Crescimento nas instalações de aplicativos de pagamento - 
Primeira metade de 2019 à Primeira metade de 2020
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Apesar de conhecido por adotar cedo e com entusiasmo novidades tecnológicas, a taxa de adoção de aplicativos 
de pagamento no Japão foi comparativamente baixa15. Uma grande mudança nos padrões de consumo no Japão 
coincidiu com a introdução, pelo governo japonês, do sistema de recompensa com pagamentos sem dinheiro, que 
foi implementado depois de outubro de 2019. Como parte dessas mudanças, os consumidores podem obter uma 
recompensa de até 5% em compras de pequenas e médias empresas16. Introduzida para compensar o aumento de 
10% no imposto sobre o consumo, essa iniciativa econômica foi muito vantajosa para empresas japonesas como 
o Paypay e LINE Pay. Esse esquema termina em junho de 2020, mas o Japão parece ir em direção da norma 
internacional de aceitação das finanças mobile em economias desenvolvidas — o que significa que há bastante 
espaço para o aplicativo certo no nicho certo.

Na Rússia, a queda no crescimento de aplicativos de pagamento pode estar conectada à ampla adoção do Faster 
Payments System (FPS) lançado pelo Banco Central da Federação Russa e apoiado por todos os grandes bancos 
russos17. O sucesso desse sistema, que permite aos consumidores pagar por produtos, receber benefícios do 
governo, fazer transferências por códigos QR e outras ferramentas imediatas, levou à consolidação de empresas 
financeiras estabelecidas, muitas das quais não têm aplicativos próprios.

A distribuição dos resultados em diferentes áreas geográficas aponta o difícil território que os aplicativos de 
pagamento precisaram superar em 2020. Embora os padrões de consumo tenham desacelerado devido à pandemia 
e aos lockdowns, os usuários estão se voltando cada vez mais a soluções mobile para receber entregas sem contato 
e respeitar outras medidas de distanciamento social18.

15 https://www.pymnts.com/news/mobile-payments/2019/are-mobile-payments-finally-ready-to-ignite-in-japan/

16 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/07/business/million-businesses-join-tax-refund/

17 https://ctmfile.com/story/twelve-russian-banks-pilot-faster-payments-system

18 https://www.bain.com/insights/the-covid-19-tipping-point-for-digital-payments/

https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.pymnts.com/news/mobile-payments/2019/are-mobile-payments-finally-ready-to-ignite-in-japa
https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/07/business/million-businesses-join-tax-refund/
https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://ctmfile.com/story/twelve-russian-banks-pilot- faster-payments-system 
https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.bain.com/insights/the-covid-19-tipping-point-for-digital-payments/
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Serviços bancários para os desbancarizados – 
mercados emergentes impulsionam o setor bancário

Novamente, o Japão é líder em downloads de aplicativos de bancos entre 
os países analisados, mas também é um caso atípico. Outras economias 
desenvolvidas viram o número de instalações cair nos últimos 12 meses. 
A razão para isso pode ser, em parte, por causa da saturação do mercado, 
com os usuários mobile na Grã-Bretanha, em particular, tendo realizado 
bastante instalações no período de 2017-2019, ou por causa de fatores 
relacionados à Covid-19, que fez as pessoas pensarem duas vezes antes 
de trocar de banco durante o lockdown, porém outros fatores não podem 
ser desconsiderados.

O banking está mostrando bons ganhos nos mercados emergentes. Turquia, 
Ucrânia e Brasil tiveram um forte crescimento de empresas de banking.
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19 https://www.wsj.com/articles/everyones-a-day-trader-now-11595649609

Aplicativos de investimento são um mercado em alta

O grande destaque dos aplicativos financeiros são os aplicativos de 
investimento. Os dados da Apptopia revelam um enorme crescimento 
nas instalações globais.

A subcategoria Investimento tem estado bem movimentada em 
2020, e segundo o Wall Street Journal, investidores da plataforma de 
negociações E*Trade abriram cerca de 260.500 contas comerciais em 
março19 — mais do que todos os anos já registrados. Os dados da Adjust 
confirmam os relatos sobre o aumento da atividade em aplicativos de 
investimento, que registrou um crescimento de 88,14% na média de 
sessões por dia de janeiro a junho.

Crescimento nas instalações de aplicativos de investimento - 
Primeira metade de 2019 à Primeira metade de 2020
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20 https://www.bloombergquint.com/markets/gen-z-and-millennials-really-are-trading-more-in-the-covid-era 

    #:~:text=More%20than%20half%20of%20Gen,by%20E*Trade%20Financial%20Corp.

Sessões em aplicativos de investimento 2020

De fato, os aplicativos de investimento são a segunda categoria que cresce mais rápido rastreada pela Adjust em 
2020, saindo na frente de outras categorias populares, como jogos casuais e hipercasuais. 

Jeff Myers, do aplicativo de investimento Gatsby, sediado nos Estados Unidos, explica que "o mercado de opções 
está explodindo agora, especialmente entre os jovens investidores. Mais da metade dos investidores da Geração 
Z e millennials afirmam negociar derivativos com mais frequência desde o começo da pandemia, de acordo com 
um estudo recente do E*Trade20. Para nós, foi fundamental ter um sistema de atribuição robusto quando entramos 
nesse mercado de rápido de crescimento, para sermos capazes de aperfeiçoar nossas estratégias de marketing com 
agilidade. Estamos aceitando cinco vezes mais contas recém-fundadas por dia do que estávamos no ano passado, 
o que dá uma ideia do crescente interesse na compra e venda de ações".
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Além das tendências macro, o comportamento dos usuários 
que já usam certo aplicativo sofreu alterações nos últimos 
12 anos. Isso pode ser, em parte, relacionado à Covid-19, 
mas para alguns comportamentos é um sinal de como 
o setor financeiro está evoluindo no mobile. 

Comportamento 
do usuário
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Usuários do Android, tanto pagos quanto orgânicos, 
são os usuários mais ativos nos aplicativos de 
pagamento 30 dias após a instalação, registrando um 
pouco mais de sessões por usuário do que os usuários 
dos dispositivos Apple. No iOS, usuários orgânicos 
e pagos registram a mesma quantidade de sessões 
30 dias após a instalação, enquanto no Android, 
os usuários pagos são um pouco mais ativos.

Nos aplicativos de banking, os usuários pagos em 
qualquer dispositivo são mais ativos do que os usuários 
orgânicos, com uma probabilidade um pouco maior de 
os usuários da Apple registrarem várias sessões 30 dias 
após a instalação. Essa tendência se repete com os 
usuários orgânicos, os usuários da Apple são um pouco 
mais ativos do que os do Android após um mês de uso. 

Investidores aspirantes em dispositivos mobile 
permanecem com uma atividade alta após 30 dias, 
com o usuário médio registrando cerca de 3 por 
sessões por dia em todos os canais e fontes, uma 
sessão inteira a mais — em média — do que usuários 
em outras subcategorias de finanças. Entre esses 
usuários, os usuários do iOS adquiridos por meio 
de campanhas pagas são os mais ativos. Porém, 
curiosamente, os usuários do Android adquiridos da 
mesma forma são menos ativos do que os usuários 
orgânicos de ambos sistemas operacionais.

Em todas as subcategorias de finanças analisadas, os usuários continuam em alta atividade até mesmo passados 
30 dias da instalação, o que significa que há várias oportunidades para redirecionar e reengajar os usuários que 
mostrarem sinais de lapso — seja por campanhas exibindo recursos ou ofertas, seja incentivando uma interação 
mais profunda do usuário com o aplicativo. 

Pagar por aquisição não leva 
necessariamente a usuários leais
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Tempo gasto in-app é alto 

As sessões e instalações de aplicativos na categoria de finanças não só cresceram substancialmente em 2020, 
como também a quantidade de tempo que os usuários passam nesses aplicativos está ascensão. Na primeira 
metade de 2019, os usuários estavam passando cerca de 7,7 minutos por sessão no aplicativo, mas em 2020 
esse número subiu para 8,35 minutos — um aumento de 8,9%.

Segundo a Forbes, o crescimento geral dos aplicativos de fintechs na Europa em 2020 foi de 72%, e a Covid-19 foi 
o fator determinante21. Os dados da Adjust confirmam que o crescimento mais significante em relação ao tempo 
gasto em aplicativos no setor fintech ocorreu no segundo trimestre de 2020, quando os lockdowns começaram 
ao redor do mundo —, mas também indica que esse crescimento já estava prestes a acontecer.

Tempo gasto no aplicativo por usuário
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O aumento do tempo gasto no aplicativo está relacionado às recentes descobertas da pesquisa do 
DepositAccounts, que revelou que 91% dos americanos usaram seus bancos virtualmente em agosto de 202022. 
A pesquisa também revelou que pouco mais de 4 a cada 10 consumidores estão usando mais o aplicativo mobile 
de seus bancos do que antes da pandemia da Covid-19. A Geração X mostrou o maior crescimento, com 57% 
usando o aplicativo mobile de seus bancos com mais frequência na atualidade.

De acordo com a mesma pesquisa, mais da metade dos americanos (52%) estão indo com menos frequência à filial 
de seus bancos durante a pandemia, e 49% dos entrevistados disseram que ficariam felizes se nunca tivessem que 
ir à filial do banco.

21 https://www.forbes.com/sites/simonchandler/2020/03/30/coronavirus-drives-72-rise-in-use-of-fintech-apps/#6576588366ed

22 https://www.prnewswire.com/news-releases/covid-19-pandemic-triggers-spike-in-online-banking-91-of-americans-bank-virtually-in-july-301124267.html

https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://www.forbes.com/sites/simonchandler/2020/03/30/coronavirus-drives-72-rise-in-use-of-fintech-a
https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
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Os dados da Adjust revelam que, em 2020, o país que está passa mais tempo no aplicativo é a Rússia, onde os 
usuários chegam a uma média de 11,5 minutos por sessão em aplicativos de bancos e de pagamento. A média da 
Argentina de 11,3 minutos também é significantemente mais alta do que a média global de 8,35 minutos. A Ucrânia 
e a Turquia também têm médias altas, com 10,6 minutos e 10 minutos, respectivamente.

Quando o tempo gasto no aplicativo é alto, isso geralmente corresponde a países onde a proporção de 
desbancarizados é relativamente alta. Os números do Banco Mundial mostraram que processos para digitalizar 
pagamentos do governo levaram a um aumento no número de usuários com contas digitais na Rússia e na 
Ucrânia23. Na Argentina, Rússia e Turquia, 25% de todos os proprietários de contas bancárias abriram uma 
conta bancária pela primeira vez para receber um pagamento digital23.

Países com um legado mais bem estabelecido no setor bancário correspondem a usuários que passam menos 
tempo no aplicativo — possivelmente porque eles ainda realizam outras atividades bancárias via desktop ou em 
uma filial local. Aplicativos que têm usuários desbancarizados como alvo tendem a oferecer uma abordagem mais 
educacional sobre sistema bancário, o que pode levar os usuários usar o aplicativo por mais tempo. Por exemplo, 
Vicky Saputra, CEO da fintech indonésia Netzme, explica: "inclusão e alfabetização financeira é um problema bem 
grande [na Indonésia], especialmente para as pessoas de cidades pequenas e regiões rurais".

23/24 https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%20report_chapter6.pdf

Minutos no aplicativo por sessão
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Para combater isso, a empresa emprega uma abordagem social, na qual os usuários têm 
acesso a todas as suas necessidades bancárias — como a função de escanear para pagar 
e o histórico de transações —, ao mesmo tempo que se envolvem em comunidades, publicam 
histórias e usam hashtags para visualizar e criar "trending topics". O aplicativo também conta 
com um feed de descobertas, chats em grupo e ferramentas empresariais.

A Argentina foi o país que mais cresceu em termos do tempo gasto in-app na comparação 
de 2019 com 2020, com um aumento de 72%, enquanto a Rússia e Brasil tiveram ambos um 
crescimento de aproximadamente 50%. O Japão teve um salto de 21%. 

Minutos no aplicativo por sessão - Primeira metade de 2019 vs. Primeira 
metade de 2020
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Usuários de aplicativos de 
pagamento – hoje aqui, 
amanhã lá longe

Taxa de retenção do usuário após 30 dias

Clientes de aplicativos de bancos são um pouco mais propensos a deixar o aplicativo nos primeiros dias do que 
os usuários das nossas categorias de referência (Notícias, Música e Compras); porém, essa diferença dura pouco: 
no dia 10, os usuários de aplicativos de bancos têm a mesma rotatividade que os usuários das demais categorias. 
Por outro lado, os usuários de aplicativos de pagamento são extremamente volúveis, com rápida rotatividade 
e abaixo da média em relação à retenção nos primeiros 30 dias. 

Mantendo as tendências dos consumidores em geral, os usuários de aplicativos de bancos são relativamente leais 
e costumam ficar com seus bancos. De fato, 2019 foi a ano com o menor número de troca de bancos já registrado 
nos Estados Unidos. O "US Retail Banking Satisfaction Study" ("Estudo sobre a satisfação com bancos de varejo nos 
EUA", em tradução livre) do J.D. Power25 descobriu que apenas 4% dos consumidores trocaram de banco. 

Contudo, os usuários de aplicativos de pagamento parecem muito mais propensos deixar o aplicativo, o que 
indica que eles usam o aplicativo para solucionar problemas individuais e precisam ser persuadidos a ficar – 
ou simplesmente efetuam pagamentos com o aplicativo raramente. 

25 https://www.jdpower.com/business/press-releases/2019-us-retail-banking-satisfaction-study
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Enquanto muitos profissionais de marketing tiveram de dar 
uma pausa quando os lockdowns foram introduzidos em 
março de 2020, para muitos aplicativos, o lockdown ofereceu 
a oportunidade de adquirir mais usuários pelo mesmo preço. 
Isso levou a uma dinâmica de mercado interessante.

Benchmarks
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Aplicativos de bancos: eCPI vs. Primeira metade de 2020

Aplicativos de pagamento: eCPI vs. Primeira metade de 2020

Coincidindo com o início das mudanças econômicas e sociais causadas pela Covid-19, os 
aplicativos de banco e de pagamento viram uma queda vertiginosa nos custos de aquisição. 
Começando em fevereiro, os eCPIs (Custo por Instalação Efetivo) caíram 77,49% antes de 
chegarem ao fundo do poço em maio. Porém, mesmo com uma pequena corrida, os aplicativos 
de bancos ainda são capazes de adquirir usuários por uma fração do preço que eles custavam 
no início do ano. 

Embora a derrapada dos aplicativos de pagamento tenha começado imediatamente após 
o período de férias em janeiro, houve uma queda de 56,31% de março a abril, quando 
a Covid-19 subjugou o mundo inteiro. 

Entretanto, com outros indicadores-chave ainda em crescimento, eCPIs baixos foram uma boa 
oportunidade para os gerentes de aquisição de usuários que estavam antenados. 
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Mesmo diante das incertezas e de grandes obstáculos 
econômicos globais, o setor financeiro mobile está mostrando 
bastante resiliência e um excelente crescimento em 2020. 
Com base nos dados reunidos neste relatório, queremos 
destacar as seguintes recomendações aos profissionais 
de marketing de aplicativos.

Conclusão
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Menos fricção, menos rotatividade

Depois que os usuários baixaram seu aplicativo, o próximo desafio é mantê-los. 
Nossos dados indicam que os usuários de aplicativos financeiros são bastante 
volúveis. Evite rotatividade tornando a jornada do usuário a mais simples 
e fácil possível. Fricções sempre foram vistas como parte da experiência com 
o banking tradicional. Mas neobanks como o N26 provocaram uma verdadeira 
revolução no mercado ao tornar seus serviços os mais descomplicados 
possíveis — algo que todos os aplicativos de banking e pagamento podem 
aprender. É importante começar do começo. Os usuários podem desistir com 
frequência quando confrontados com formulários de inscrição ou obrigados 
a revelar muitas informações pessoais desnecessárias. Quando requisitar 
informações pessoais, sempre explique por que elas são necessárias e como 
serão usadas. Essa é uma maneira inteligente de garantir que seus usuários 
estejam confortáveis em submeter informações pessoais, além de ser uma 
forma de mostrar a abordagem transparente da sua marca. 

Invista em UA

Com os níveis do eCPI baixos, agora é a hora certa para garantir que você 
tenha um bom mix de marketing. Embora o orgânico tenha um desempenho 
incrível nessa categoria de finanças mobile, o marketing de desempenho é uma 
parte importante para uma estratégia de aquisição de usuários vencedora — 
especialmente para os usuários do iOS, cuja fidelização é maior que a média 
em aplicativos de pagamento e investimento. De fato, usuários da Apple, 
em geral, estão entre aqueles que melhor desempenham em aplicativos 
de investimento. Mantendo seu orçamento estável, você pode adquirir mais 
usuários pelo mesmo gasto com eCPIs mais baixos. Nossos dados indicam que 
há bastante potencial para crescimento no setor financeiro, e a aquisição paga 
é parte essencial para trazer esses usuários ao seu aplicativo.

Esteja aberto aos seus clientes

Um diferencial fundamental para os aplicativos no setor financeiro 
é o feedback do consumidor. Com bancos tradicionais fechando filiais no 
mundo desenvolvido, ao lado da má reputação do atendimento ao cliente, 
os aplicativos do setor bancário encontraram bastante sucesso prestando 
atenção à opinião dos clientes. Aliás, o mau atendimento ao cliente é citado 
pelos consumidores como a principal razão para trocar de banco26. Empresas 
de fintech como o Monzo são pioneiras em diferentes abordagens para 
assegurar a satisfação do cliente, incluindo um fórum comunitário para 
o qual os usuários podem enviar sugestões27.

26 https://thefinancialbrand.com/75650/switching-banks-digital-innovation-trends/

27 https://community.monzo.com/c/feedback/35

https://www.adjust.com/resources/case-studies/monzo/
https://www.businessinsider.com/mobile-banking-market-trends
https://thefinancialbrand.com/75650/switching-banks-digital-innovation-trends/
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A Adjust é uma plataforma global de marketing de aplicativos. Nascida 
no coração da economia de aplicativos mobile e sedimentada na paixão 
por tecnologia, a empresa tem hoje 16 escritórios ao redor do mundo.

A plataforma da Adjust inclui mensuração, prevenção contra fraudes, 
cibersegurança e produtos de automação de marketing. Juntos, eles 
tornam o marketing mais simples, inteligente e seguro para os 40 mil 
aplicativos que trabalham com a Adjust. Marcas líderes mundiais, como 
Procter & Gamble, Rocket Internet e Tencent Games, implementaram 
as soluções da Adjust para assegurar seus orçamentos e melhorar seus 
resultados.

No ano passado, a empresa conseguiu uma das maiores rodadas de 
financiamento de 2019 na Europa, levantando quase US $ 230 milhões.

Quer saber como podemos ajudá-lo? Entre em contato conosco agora 
para descobrir como nós podemos ajudar no seu caso específico.
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A Apptopia fornece inteligência competitiva para a economia de 
aplicativos mobile. Pontos de dados incluem downloads, usuários 
ativos, receita, classificação na loja, inteligência de público, análise de 
revisões e inteligência de SDK. Apptopia foi fundada com a convicção 
de que a comunidade de aplicativos mobile precisa de transparência 
para nivelar o campo de jogo e abrir espaço para inovação e avanços 
na indústria. Publishers e desenvolvedores mobile, provedores de 
serviços e investidores usam a Apptopia diariamente para entender 
e monitorar competidores, informar suas estratégias de negócios, 
identificar os interesses dos consumidores e tendências emergentes.
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