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População:

Onde vivem?

29.55 milhões de usuários da Internet

 (quase 90% da população)

42.11 milhões de conexões móveis 

(1,27 por habitante) 

zona rural

pouca educação financeira

baixa renda 

são autônomos


55%

em centros urbanos em áreas rurais


A Malásia é um dos maiores centros econômicos 

do Sudeste Asiático com duas grandes 
vantagens


estrutura econômica diversificada

forte setor financeiro


País em destaque: 
Malásia


Ecossistema Fintech

Penetração Móvel

Insurtech na Malásia

O sistema bancário do país é duplo, pois a indústria financeira islâmica opera 

em paralelo com a indústria convencional. 

A forte digitalização, inovação e uma população de 55% não 
bancarizada fazem da Malásia um país com oportunidades para 
fintech e inclusão financeira.



As soluções da credolab podem ajudar as finanças convencionais 

e islâmicas por meio de dados alternativos, aprendizagem 
automática e inteligência artificial. Graças à digitalização, agora é 
mais fácil calcular scores de crédito em tempo real com base em 
evidências, com gerenciamento de risco e avaliação de solvência 

de maneira segura.



Para saber mais sobre a credolab: credolab.com

Visita www.credolab.com

Como a 
credolab 
pode 
ajudá-los


1- Fintech Malaysia 2021 report published by Fintech News Malaysia (with reference to statistics obtained from the Central Bank of Malaysia and the Malaysian Securities Commission)

2-https://www.consultancy-me.com/news/4595/the-global-islamic-fintech-banking-market-trends-and-outlook

3- Report by Allianz Global

Muitas empresas 
começaram a usar a 
tecnologia para se 
adaptar à nova 

geração de clientes.


empresas de 

fintech na Malásia1
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 2021:

Crescimento

econômico 

Crescimento 

esperado 2022 2021 3,1%  5-6% 

Devido ao atual conflito na Ucrânia, acredita-se que possa haver alguns contratempos.

As principais razões para o crescimento se devem às exportações e à indústria de alta tecnologia.


O governo optou pela digitalização e 
inovação. Seu plano visa incentivar a 
economia digital e acelerar a adoção 
de tecnologias digitais.


Enorme oportunidade 
para empresas digitais 
ou orientadas para a 
tecnologia. 



 pagamentos eletrônico
 carteiras digitai
 plataformas de crowdfundin
 Financiamento P2
 blockchain

A Malásia é um dos principais países em termos de volumes de transações de fintech islâmicas 
dentro dos países da Organização de Cooperação Islâmica (ICO).2

Graças à digitalização, surge a Insurtech: uma nova tecnologia de seguros que procura melhorar 
a experiência do cliente e simplificar a gestão de apólices. 

O setor se desestabilizou 

como resultado da 

pandemia


A taxa de penetração do setor de seguros é de 54% e ainda está longe da meta do governo, cuja

 iniciativa era atingir 75% de penetração de seguros no país. 


Espera-se um crescimento de 5,8% ao ano na próxima década.3

 As dívidas do segurado aumentara
 O custo do seguro aumento
 Exclusão de pessoas de baixa renda

{ }

A economia digital 

deverá absorver 

empregos até 2025

http://www.credolab.com
http://www.credolab.com

