PRÉVIA OPERACIONAL 4T19
Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2020 – Banco Inter S.A. (BIDI11), único banco digital, completo e gratuito, com produtos e
serviços financeiros e não financeiros para pessoas físicas e jurídicas, anuncia hoje a prévia dos resultados operacionais do
4º trimestre de 2019. As informações divulgadas abaixo são preliminares, não auditadas e sujeitas a revisão.

CRESCIMENTO
• Atingimos a marca de 4,1 milhões de correntistas em

• Totalizamos

2019, crescimento de 180% em relação a 2018;

portabilidade de salário em 2019;

• Batemos o recorde de abertura de contas no trimestre

• Lançamos dois packs de assistência pela Inter Seguros:

com 807 mil novas contas, 95% maior que no 4T18;

Residência Tranquila e Família Tranquila. Os packs servem

• Abrimos, em média, mais de 13 mil contas por dia útil em

como porta de entrada de seguros, com baixo ticket médio

dezembro.

e alto valor agregado;

ENGAJAMENTO E MONETIZAÇÃO

• Listamos três novos fundos imobiliários na B3, que,

mais

de

218

mil

solicitações

de

juntos, captaram R$393 milhões em 2019;

• Vimos a aceleração no número de clientes ativos no

• Alcançamos 99 mil clientes com ações custodiadas no

trimestre, que atingiu 2,3 milhões de clientes, com

Inter no final de 2019, número 86x maior que em 2018.

crescimento de 169% frente ao 4T18;
• Alcançamos 425 mil clientes ativos na Plataforma

ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO

Aberta Inter (PAI), ultrapassando 10% da nossa base de

• A originação de crédito atingiu o recorde histórico de

clientes, crescimento anual de 269%;

R$ 4,3 bilhões em 2019 e R$ 1,4 bilhão no 4T19,

• Atingimos o volume transacionado de R$ 2,9 bilhões em

crescimento de 75% em relação à 2018 e 86% em relação

cartões no 4T19, 2,1 vezes maior do que no 4T18;

ao 4T18;

• Lançamos o nosso Super App em novembro. Nele,

• Crédito Empresas cresceu 83% na comparação anual e

incrementamos a oferta de produtos e serviços não

82% quando comparado ao 4T18, com produção de R$ 2,1

financeiros, buscando ampliar nossas linhas de receita.

bilhões em 2019 e R$ 697 milhões no 4T19;

Operamos através de parcerias end-to-end, afiliados e

• Crédito Imobiliário atingiu produção de R$1,2 bilhão em

giftcards;

2019 e R$ 330 milhões no 4T19 com crescimento de 47%

• Chegamos a mais de R$ 34 milhões transacionados em

quando comparado à 2018 e 38% comparado ao 4T18;

nosso marketplace;

• Crédito Consignado atingiu R$ 996 milhões em 2019 e

• Ultrapassamos 108 milhões de acessos no App no 4T19,

R$ 356 milhões no 4T19, crescimento de 105% em relação

com cerca de 2 milhões de acessos por dia útil no mês de

à 2018 e 194% quando comparado ao 4T18.

dezembro;
• Finalizamos o ano de 2019 com NPS de 67 pontos;
Contas digitais

Clientes ativos

Em milhares

Em milhares

+180%

+169%

Número de investidores - PAI
Em milhares

+269%
2.263
424,7

1.860

4.059

337,8

3.264

842

1.452

4T18

115,1

3T19

4T19

4T18

3T19

4T19

ri.bancointer.com.br

4T18

3T19

4T19

