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COMUNICADO AO MERCADO
MODAL AMPLIA ECOSSISTEMA COM AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA E EXPANDE ATUAÇÃO COM A OFERTA DE
SEGUROS

O BANCO MODAL S.A. (“Modal”) (B3: MODL11), vem comunicar aos acionistas e ao mercado em
geral que assinou, nesta data, ainda sujeito ao cumprimento das condições precedentes, o
Contrato de Compra e Venda para aquisição da totalidade das quotas de emissão da W2D
Tecnologia e Soluções Ltda (“W2 Digital”).
Referência no mercado de Insurance as a Service (IaaS) no Brasil, a W2 Digital é especializada em
ofertar seguros de maneira digital com simplicidade e eficiência, conectando provedores,
insurtechs e seguradoras a clientes e parceiros por meio de canais digitais como apps, sites e
plataformas via formato white label.
A iniciativa se insere no contexto estratégico de fortalecimento do ecossistema Modal em um
mercado endereçável em expansão, com alto potencial de receita e impulsionado pelo open
finance.
“Este é mais um movimento que concretizamos para ter o melhor e o mais completo ecossistema
de bem-estar financeiro do mercado, onde nossos clientes e parceiros terão as melhores soluções
de seguros. É mais um passo em direção ao caminho de crescimento acelerado com rentabilidade
que traçamos em nosso IPO”, explica Cristiano Ayres, CEO do Modal.
A operação representa a materialização do “Modal as a Service” agora com a integração de
seguros às demais ofertas disponíveis no ecossistema Modal, como serviços bancários, crédito,
plataforma de investimentos, e conteúdos de análise e educacionais.
Com essa aquisição estratégica, nossos clientes e parceiros passam a ter acesso a uma experiência
única na contratação de seguros e serviços financeiros, trazendo mais facilidades e otimização
para a vida das pessoas que buscam opções de seguros.
“O objetivo é expandir a capacidade de atração e engajamento de clientes, criando mais pontos
de contato por meio de ofertas de produtos e serviços financeiros, de seguros e de investimentos.
Este movimento reforça o melhor e o mais completo ecossistema de bem-estar financeiro do
Modal”, afirma André Lauzana, CFO do Modal.
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