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INTRODUÇÃO: 

 A história dos bancos no Brasil começa no século 19, aproximadamente, com a primeira 

fundação do Banco do Brasil, que também era o primeiro banco de Portugal, o que fez com que isso 

fosse um fato histórico, não só para nosso país, mas para todo o mundo, especialmente por ser o quarto 

banco emissor no mundo. Com o passar dos anos, os bancos foram evoluindo e cada vez oferecendo 

mais e mais serviços para seus clientes. Com o crescimento das tecnologias, os bancos precisaram 

inovar, trazendo mais serviços online, mais rápidos e mais eficientes para seus clientes, especialmente 

com o crescimento de fintechs financeiras (BANCO DO BRASIL, sem data).  

Conforme podemos observar na Figura 1, no ano de 2019 o Brasil possuía 504 fintechs, o que 

representa um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, onde esse número era aproximado a 

350. Isso é muito interessante, pois mostra uma evolução de todo esse ramo financeiro junto a uma 

grande tendência do mercado, se tornando cada vez mais digital e mais prático (FINNOVATION, 2019). 

 

Figura 1: Fintechs no Brasil em 2019 (Fonte: Finnovation) 
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Além do desafio do desenvolvimento de soluções digitais, outro fator que impactou e levou ao 

desenvolvimento de novos modelos de negócios, como as fintechs, foi a economia em si, muito marcada 

nos últimos anos por uma certa instabilidade política e econômica (PINTO, 2018). As Fintechs são 

startups que tem seu nome derivado de duas palavras do inglês: Financial (financeira) e Technology 

(tecnologia), o que as caracteriza por trazerem soluções totalmente digitais e com uso da tecnologia, ao 

contrário dos bancos tradicionais, por exemplo (NUBANK, 2020).  

A ideia de criação do caixa eletrônico foi um dos grandes passos que hoje levaram as fintechs já 

que esses são responsáveis por levar o cliente a realizar seu próprio atendimento, não precisando 

atender filas de bancos e longas horas de espera, que é o princípio de várias fintechs (NUBANK, 2020). 

Assim, com a economia que os bancos têm com as instalações, eles acabam tendo a opção de oferecer 

melhores produtos para seus clientes, como um cartão de crédito sem anuidade, abertura de conta 

gratuita ou transferências sem pagamentos adicionais, o que acaba por atrair muitos clientes, sendo a 

praticidade também um dos benefícios de todos esses serviços afinal, você pode realizá-los de onde 

estiver, possuindo apenas um aparelho com internet. 

Outro ponto que fez com que a atração aumentasse foi a pandemia onde as pessoas evitavam 

sair de casa, o que fez a opção por um banco digital muito mais atraente que um banco tradicional. Isso 

pode ser observado quando no início deste ano, uma das fintechs, anunciou a marca de 35 milhões de 

clientes, aumento de 50% quando comparado ao ano anterior (NUBANK, 2021). Apesar de ser um 

número alto, e que representa 15% da população brasileira, o banco está em 7ª posição no ranking de 

bancos com mais clientes no Brasil, de acordo com o Banco Central do Brasil, e cujos dados dos top 10 

estão representados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Ranking dos bancos a partir do número de clientes (Fonte: autoria própria) 

Podemos perceber o crescimento dos bancos digitais no nosso país de forma rápida e constante. 

Mas, apesar de toda essa atratividade e todos esses benefícios que os bancos digitais trazem, será que 

seu desempenho financeiro é o mesmo quando comparado às instituições bancárias tradicionais? Todas 

essas instituições e bancos, tanto os digitais (regulamentados recentemente) quanto os tradicionais 
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(existentes desde o século 19), são controlados pelo Banco Central do Brasil, o que nos permite realizar 

uma análise comparando ambos os grupos de banco e chegar a uma conclusão. 

METODOLOGIA: 

O primeiro passo é definir qual será o tipo de pesquisa. No nosso caso é uma pesquisa que será 

aplicada na prática, e com base em um problema, que é o crescimento dos bancos digitais e a distinção 

deles, financeiramente, com os tradicionais. Assim, podemos falar que nossa pesquisa será uma 

pesquisa aplicada (MORESI et al., 2003). Quanto aos fins, a pesquisa pode ser de diversos tipos: 

descritiva, exploratória, explicativa, metodológica ou intervencionista. Nosso trabalho terá dois fins, 

sendo o primeiro um fim exploratório, pois ela tem o objetivo de realizar diversas análises e 

levantamentos, querendo obter um entendimento sobre o assunto (GASQUE, 2007). O segundo fim que 

será abordado em nosso trabalho é explicativo já que é proposto que se analise os fatos e dados para 

então se criar uma conclusão e explicar o questionamento da questão dos bancos e das suas diferenças 

financeiras, já que eles possuem diferentes visões (MORESI et al., 2003).  

Como já sabemos e já ouvimos muito falar, a pesquisa pode ter pontos de vista diferentes dentro 

de uma abordagem, podendo quantitativa ou qualitativa, ou ambas, sendo a quantitativa, que usaremos, 

usada em todas as atividades que podem ser quantificáveis, ou seja, expressa em números e valores 

que podem ser comparados entre os diversos grupos a serem analisados, neste caso, o dos bancos 

digitais e dos tradicionais (GÜNTHER, 2006).  

Os dados foram extraídos diretamente do Banco Central, que é o órgão brasileiro responsável 

por regulamentar e supervisionar os bancos, pedindo deles uma apuração de seus dados de tempos em 

tempos, além da divulgação desses dados para toda a população brasileira de forma online (SOARES, 

Marden Marques; SOBRINHO, 2006). Dessa forma, foram extraídos os dados semestrais (de junho e 

de dezembro), desde o ano de 2011 até o último publicado, de final de 2021, garantindo-nos uma boa 

quantidade de dados a serem analisados.  

A técnica usada será DEA - Análise por Envoltória de Dados, uma análise estatística que mede 

o índice de eficiência de certo local, de acordo com os dados fornecidos. O cálculo é realizado com base 

em uma fórmula, que utiliza de variáveis de input e output, escolhidas pelo analista, e que é específica 

dependendo da análise que se quer realizar do assunto. No caso do trabalho realizado, será feita uma 

análise da eficiência financeira operacional dos bancos, que difere de uma análise de rentabilidade ou 

uma análise técnica desses. Dessa forma, como input foram escolhidos os depósitos e o ativo intangível, 

pensando como a entrada desses levam a movimentação operacional dos bancos, que gera os outputs 

escolhidos, que no caso foram os investimentos e o capital social. Esses inputs e outputs escolhidos 

também podem ser observados outros trabalhos que fazem o uso da análise DEA, mesmo que com 

outro propósito e objetivo. 

Após a escolha, os dados foram transformados no software Stata, que também foi o responsável 

por realizar a análise a partir de uma programação realizada após seu tratamento. Então, o próprio 
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software gera uma tabela com os dados e resultados para então serem analisados, observados padrões 

e discutidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foi realizada uma análise prévia dos dados, com 16 bancos, sendo oito digitais e oito tradicionais, 

visto que a análise mais aprofundada leva mais tempo para ser realizada e para ser concluída, mas que 

estará presente no relatório final da atividade de iniciação científica. Assim, dentre esses 16 bancos, já 

é possível ver a diferença de resultados, que pode ser visualizada na Figura 2, que mostra a média de 

eficiência operacional financeira entre esses dois grupos no período em que foram analisados.  

 

Figura 2: Média da eficiência operacional financeira (Fonte: autoria própria) 

Em todos os períodos é possível ver que os bancos tradicionais possuem maior eficiência do que 

os digitais, além desses últimos terem variações mais drásticas, o que reforça a ideia de que eles são 

novos no mercado e novos no nosso mundo e por isso ainda estão aprendendo atuar da melhor forma 

e de um jeito que lhes dê uma maior eficiência. Outro fator é que dos bancos tradicionais foram 

selecionados os grandes que já conhecemos como Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander e Itaú, 

que são nomes grandes e bem estabelecidos no mercado. Um ponto a ressaltar dessa figura com os 

dados em forma de gráfico é a crescente melhoria da eficiência dos bancos digitais nos últimos três anos 

(desde 2019), o que foi mais ainda acelerado com a questão da pandemia, que já era um fator que foi 

falado como um acelerador do uso maior dessa tecnologia.  

Já na manipulação dos dados com os resultados foi possível ver a diferença entre os bancos, a 

começar pela quantidade de dados completos que eles possuem com dados em todos os fechamentos 

de semestres, sem “buracos” entre esses dos anos de 2011 e 2021, o que ajuda a análise ser mais 

completa, sendo possível observar padrão nos dados, junto ao impacto que a economia e suas crises 
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podem ter causados neles. Outro ponto foi que esses bancos possuem eficiência sempre em 100% ou 

próximo disso, o que mostra que eles sabem gerenciar de uma boa forma o seu operacional, apesar do 

fato de estarem muito presentes no mercado e de serem preferência do usuário quando se fala de 

confiabilidade e de estabilidade, especialmente os usuários não acostumados a tecnologia.  

CONCLUSÕES: 

Os bancos digitais têm crescido muito hoje em dia, em questão de número deles existentes (cada 

dia surge um novo grupo que está transformando seu negócio em banco digital), dos melhores 

resultados de eficiência nos últimos anos, e também do número de usuários que eles possuem, o que 

demonstra uma enorme tendência a qual estamos caminhando, tendo em vista também que alguns 

países desenvolvidos como os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido os têm como uma prática 

comum do seu dia a dia. Apesar disso, nas análises prévias feitas até agora já é possível observar que 

os bancos tradicionais ainda possuem uma melhor eficiência que os digitais, destacando ainda mais os 

principais bancos do Brasil. Isso mostra que os bancos digitais ainda têm muito trabalho pela frente e 

muito a investir, visto que maior parte do seu investimento acaba sendo em tecnologia e atendimento do 

cliente. 
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