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As instituições financeiras nativas digitais entraram no mercado 
nos últimos anos para atender clientes mais jovens e engajados 
com tecnologia de forma ágil e confiável. Ao adotar canais online 
e soluções em nuvem, elas são capazes de superar as expectativas 
desses clientes e oferecer uma experiência sempre disponível. 

Por outro lado, os bancos tradicionais, com estruturas legadas 
e uma base de consumidores mais ampla, foram forçados a 
reconsiderar a forma como se comunicam com seus clientes. 
Especialmente após a pandemia que acelerou a mudança para um 
novo tipo de atendimento ao cliente. 

Para se manterem competitivos, conquistarem notas mais altas 
de satisfação do cliente e melhorarem a experiência para seus 
próprios agentes de atendimento, os bancos tradicionais precisam 
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são mais determinantes para que um cliente vulnerável seja 
levado pela concorrência. 

• 59% dos consumidores são mais propensos a mudar de 
instituição financeira se em uma outra não tiverem que repetir 
as informações quando são transferidos entre agentes de 
atendimento. 
• 67% dos consumidores afirmam que a sua experiência 
com o suporte é um fator determinante para mudar para outro 
fornecedor de serviços financeiros. 

Neste relatório, destacamos como superar as barreiras na 
comunicação para aumentar sua base de fidelidade e evitar que 
os clientes que você possui mudem para uma outra instituição 
financeira. 

abandonar seus sistemas isolados e consolidar suas ferramentas 
e tecnologias em uma só. Uma que seja conectada entre si e que 
permita interações mais fluídas tanto para clientes quanto para 
agentes de atendimento.

Junto a Frost & Sullivan, desenvolvemos um estudo para entender 
com os consumidores da América Latina suas preferências de 
comunicação no setor bancário em meio a estas mudanças. 
Por meio da pesquisa, descobrimos o que motiva os clientes a 
permanecerem leais a uma instituição financeira e os aspectos da 
experiência desses clientes que os fazem considerar mudar para 
outra instituição. 

Os resultados mostram pontos problemáticos da experiência 
atual – como repetir informações e suporte ineficaz –, assim como 
indicadores de quais tipos de conta e variáveis sociodemográficas 



O que sabemos
A experiência de um cliente com seu produto, serviço ou 
atendimento pode afetar tanto seu engajamento quanto a 
sua fidelidade com a sua marca. E uma boa experiência passa 
por uma comunicação simples e consistente nos canais preferidos 
dos seus clientes. 
As soluções omnichannel permitem que você ofereça uma c
omunicação sem atrito em todos os canais disponíveis e que ajudem a 
construir relacionamentos sólidos e engajadores com seus clientes 
e reduzir o número deles que optam por mudar de instituição financeira. 
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A Infobip encomendou à Frost & Sullivan uma pesquisa com 
participantes em vários países da América Latina no primeiro 
semestre de 2021. O objetivo é entender a relação entre o 
atendimento ao cliente e as trocas de provedores de serviços 
financeiros. 

O estudo explorou a relação causal entre a experiência dos 
clientes, suas percepções das marcas que utilizam e os motivos 
que os fariam mudar de instituição financeira. 

Este relatório mostra os principais insights dessa pesquisa e 
pretende ajudar você a entender como melhorar a experiência 
dos seus clientes.

Sobre o estudo

O que sabemos

Os participantes 
da pesquisa têm:

Idade entre 25 e 54 anos;

Uso de smartphones;

Nível socioeconômico C ou acima;

Quatro ou mais contas/produtos/serviços com 
uma instituição financeira. 
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Por que 
comunicação importa
Criar estratégias e ações para conquistar novos clientes é uma 
parte importante da operação de qualquer empresa. Mas ela 
não deve ser a única. 

É fundamental para longevidade de uma organização que ela 
foque também em reter os clientes que já estão na sua base. 
Afinal, uma melhoria de apenas 2% na sua taxa de retenção 
de clientes entrega o mesmo benefício financeiro que 10% de 
redução de custos. Mas não 
é só isso. 

Seus clientes são a sua melhor fonte de indicações: uma pesquisa 
da consultoria Nielsen mostrou que os consumidores ficam 4 
vezes mais propensos a comprar quando um amigo ou colega 
os recomendam uma empresa.

Mas antes que você se pergunte o que isso tem a ver com 
comunicação, nós te explicamos: tem tudo a ver. É através de 
uma comunicação eficiente que você mantém seus consumidores 
informados sobre seus produtos ou serviços, responde 
suas dúvidas, oferece campanhas personalizadas e garante 
experiências incríveis e engajadoras. E para criar uma boa 
estratégia de comunicação é necessário entender as mudanças 
nos hábitos de consumo e comportamento dos seus clientes e 
adaptar as suas práticas para que elas sejam mais aderentes a 
essas novas expectativas.  

Por exemplo, os consumidores hoje exigem interações mais 
digitais, humanizadas e conectadas. E isso não significa apenas 
oferecer a possibilidade de comunicação em diversos canais – mas 
efetivamente conectá-los para que não seja necessário repetir 
informações ou ter atendimentos longos e morosos. 

O que sabemos

https://www.superoffice.com/blog/how-to-create-a-customer-centric-strategy/
https://www.superoffice.com/blog/how-to-create-a-customer-centric-strategy/
https://www.nielsen.com/us/en/press-releases/2015/recommendations-from-friends-remain-most-credible-form-of-advertising/
https://www.nielsen.com/us/en/press-releases/2015/recommendations-from-friends-remain-most-credible-form-of-advertising/
https://www.nielsen.com/us/en/press-releases/2015/recommendations-from-friends-remain-most-credible-form-of-advertising/
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Respostas: 

Responderam 
“Provável ou 
extremamente 
provável”

59%

Responderam 
“Improvável 
ou indeciso”

41%

Essa mudança de comportamento pode parecer pequena à 
primeira vista, mas ter essa possibilidade de interações mais 
conectadas é a razão para 6 em cada 10 consumidores trocarem 
de provedores de serviços financeiros. 

Na pesquisa conduzida pela Frost & Sullivan, os consumidores 
foram questionados se “outro fornecedor de serviços financeiros 
oferecesse a capacidade de sempre ser capaz de passar suas 
informações e detalhes do seu problema para outro agente 
quando transferido, qual seria a probabilidade de você mudar sua 
conta/serviço para esse outro provedor?” 

O que sabemos



9

Isso implica que oferecer interações contínuas e melhoradas 
pode ser uma excelente oportunidade para atrair consumidores 
dispostos a mudarem seus fornecedores de serviços financeiros. 
Por outro lado, sua ausência representa uma vulnerabilidade 
grande e que pode levar a perda de clientes valiosos para o seu 
negócio. 

Equipar seus funcionários com as ferramentas e tecnologias 
omnichannel certas pode ajudá-los a evitar que seus clientes 
mudem de instituição financeira. Dar acesso ao histórico de 
conversas, dados dos clientes e possibilitar transferências 
automáticas entre chatbots e atendimento humano pode 
economizar o tempo do cliente, minimizar sua frustração e 
entregar experiências mais personalizadas e completas. 

Por que comunicação importa

O que faz um cliente trocar de 
instituição financeira? 

Como já mencionamos, os clientes buscam cada vez mais 
experiências incríveis em detrimento apenas de custo, 
localização física ou diferenciais de um produto/serviço. Mas 
“boa experiência” pode ser um conceito um tanto vago, não é? 

Aqui, vamos apresentar alguns dos itens considerados 
experiências não tão boas e que são as principais razões que 
fazem com que os clientes troquem de provedor de serviços 
financeiros.
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Clientes que tiveram que repetir suas informações de 
segurança ou detalhes de seu problema durante interações 
com seus serviços bancários são duas vezes mais propensos a 
mudar para um outro provedor. 

Esta é uma indicação clara que as informações e os dados 
dos seus clientes têm que estar acessíveis para seus agentes, 
assim como seu histórico de conversa e interações com outras 
ferramentas da sua empresa (como chatbot e emails). 

Repetir informações Mais chamadas para o contact center

Cada vez mais, os clientes querem autonomia para resolver 
seus problemas sozinhos. Por isso, a pesquisa mostrou que 
os consumidores que tiveram que ligar mais vezes para o 
contact center dos seus provedores financeiros também são 
duas vezes mais propensos a trocar de instituição financeira 
atrás de uma experiência melhor. 

Neste cenário é possível pensar em alternativas como 
chatbots, repositórios de conteúdos explicativos e um 
processo de onboarding mais personalizado para auxiliar 
os clientes a compreender melhor os produtos e serviços 
oferecidos e fornecer a possibilidade de ele agir e sanar 
dúvidas de forma autônoma. 

O que faz um cliente trocar de instituição financeira? 
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O que faz um cliente trocar de instituição financeira? 

Atendimento deficiente

O impacto do atendimento na satisfação do cliente e, 
consequentemente, na sua fidelização é enorme. Segundo 
a pesquisa, os consumidores são até 80% mais vulneráveis 
a trocar de instituição financeira por algo relacionada à 
experiência ofertada. 
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Os usuários e tipos de contatos 
mais vulneráveis à troca

Nem todos os tipos de conta são iguais em relação à 
propensão de trocar de instituição financeira. Segundo os 
dados levantados pela pesquisa, os clientes de cartão de 
crédito são os mais predispostos a buscar um novo provedor 
de soluções financeiras devido à comunicação ineficiente. 

É bom lembrar que este é um dos produtos com maior 
concorrência na América Latina, especialmente em relação 
às fintechs que já nascem com experiências digitais e 
comunicações mais humanizadas. Essa grande oferta 
no mercado faz com que o cliente tenha muitas opções 
disponíveis e transite entre elas até encontrar um que 
entregue a experiência que ele deseje. 
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Logo após esses clientes, os mais vulneráveis são aqueles 
que usam depósitos, empréstimo pessoal e outras linhas 
de crédito. Especialmente se eles passam por algum tipo de 
interação ruim com o atendimento da empresa. 

Um ponto de atenção nessa relação dos tipos de contas mais 
vulneráveis é o fato de que muitos canais são citados como 
problemáticos nas interações. Isso só reforça a importância 
de uma comunicação omnichannel e que permita que as 
informações perpassem cada um deles sem nenhum tipo de 
atrito.

O que sabemos

Risco de trocar de instituição 
financeira em relação à cada 
faixa etária
Bancos e instituições financeiras mais tradicionais tendem 
a ter um público demograficamente mais amplo – tanto em 
termos de idade, renda e localização. Por isso, conseguir 
entregar experiências personalizadas e que respondam aos 
anseios de cada uma delas é um desafio constante. 

Na América Latina, de forma geral, 64% dos consumidores de 
produtos financeiros têm alguma propensão para trocar de 
banco ou instituição financeira se uma outra oferecer uma 
experiência mais consistente e engajadora. 

Já falando em países específicos, Brasil e Colômbia são os 
mais vulneráveis a este tipo de mudança. Argentina é o menos 
vulnerável dos países pesquisados. 
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O que sabemos

PROBABILIDADE DE TROCAR DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(Por país da América Latina)

A maior probabilidade de trocar de instituição financeira 
encontra-se na faixa etária de 40 a 44 anos (70% de 
vulnerabilidade). 

Curiosamente, a faixa etária dos 30 aos 34 anos que, em média, 
tem a maior renda familiar é também a que tem a menor 
probabilidade de troca de provedor financeiro (21% de alta 
probabilidade e 41% de probabilidade). 

Entender as peculiaridades e hábitos de cada faixa etária e criar 
estratégias de comunicação personalizadas para cada uma é 
uma boa maneira de aumentar a satisfação dos clientes e retê-
los. 
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Com uma plataforma de análise de dados dos perfis dos 
clientes, é possível criar grupos baseados em comportamentos 
e preferências semelhantes. E, assim, entregar a mensagem 
certa, no canal certo e na hora certa. 

Lembre-se: a comunicação efetiva é aquela que consegue ver 
além de dados demográficos e consegue entender a razão 
pela qual dada atitude ocorre em um determinado grupo de 
clientes. 

Risco de trocar de instituição financeira em relação à cada faixa etária

PROBABILIDADE DE TROCAR DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(Por idade e faixa salarial)
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A influência da 
experiência do cliente

Como mencionamos ao longo deste ebook, a experiência 
do cliente é essencial para a fidelização e retenção em uma 
instituição financeira. Mas engana-se quem pensa que apenas 
experiências muito ruins fazem com que os consumidores 
troquem de provedor de serviços financeiros. 

Apesar de 64% dos consumidores na América Latina estarem 
pré-dispostos a trocar de instituição financeira, apenas 4% 
estão insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos com seus 
provedores atuais. 

Isso apenas reforça que o objetivo não tem que ser apenas 
criar uma boa experiência, mas criar a melhor experiência 
possível para que seu consumidor.

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM 

SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(Por país da América Latina)

O que sabemos



A influência da experiência do cliente

Dentre as principais reclamações dos clientes estão:

56% acreditam que os bancos e 
instituições financeiras não conseguem 
resolver seus problemas completamente

52% dizem que não sentem que os 
provedores se importam com seus 
clientes. 

RELAÇÃO COM SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

(Por país da América Latina)
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Com o crescente número de produtos e serviços ofertados 
por bancos e instituições financeiras, é compreensível que o 
número de questionamentos e problemas também cresçam 
de forma exponencial. 

Hoje, o maior motivador para um cliente entrar em contato 
com seu provedor financeiro é para resolver problemas 
de cobrança (55%), para entender melhor um produto ou 
serviço (51%) e para fazer uma reclamação (45%).

Para essas perguntas mais recorrentes, um serviço de 
automatização de comunicação como um chatbot baseado em 
palavras-chave pode ser uma excelente medida a ser tomada. 
Eles conseguem oferecer um autoatendimento aos clientes, 
diminuindo as filas no contact center e entregando respostas 
mais rápidas e assertivas aos consumidores. 

Como os clientes estão 
resolvendo seus problemas hoje

RAZÕES PARA ENTRAR EM CONTATO COM A SUA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

(Por país da América Latina)

O que sabemos
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CANAL DE COMUNICAÇÃO PREFERIDO PARA ENTRAR 

EM CONTATO COM SUA INSTITUIÇÃO FINANEIRA 

(Por país da América Latina) 

Mas, já que muitas instituições financeiras ainda não oferecem 
este tipo de serviço aos seus clientes, a forma mais utilizada 
para entrar em contato com a instituição financeira ainda é 
através de ligações e visitas às agências. 

O grande problema destes canais é que eles não são 
escaláveis e dificilmente conseguem entregar um atendimento 
personalizado 24/7. 

Porém, é possível verificar que países como o Brasil estão cada 
vez mais se afastando dos atendimentos por ligações e visitas 
para focar em contatos por aplicativos de chat (26%), e-mail 
(1%) e chatbots (7%).

Como os clientes estão resolvendo seus problemas hoje
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O que sabemos

A chave para fidelização 
de clientes é a experiência
A verdade é que, se as organizações financeiras não se 
atualizarem, muitas serão eclipsadas por outras que oferecem 
soluções e principalmente experiências melhores aos seus 
consumidores. 

E um dos grandes desafios desta atualização é em relação 
à comunicação. Uma estratégia de comunicação realmente 
engajadora e que resolva os principais anseios dos 
consumidores pode ser alcançada oferecendo mensagens 
autênticas, visualmente atraentes e com conteúdo relevante. 

Embora a variedade de canais disponíveis aumente a cada dia, é 
preciso encontrar uma maneira de enriquecer o relacionamento 
com os clientes escolhendo os mais adequados ao seu público. 

E mais importante: independente do canal, os bancos e 
instituições financeiras precisam entregar uma comunicação 
omnichannel para seus consumidores. Somente assim é possível 
oferecer a conveniência e a experiência que eles desejam.

A Infobip pode ajudá-lo a se adaptar a essa nova era da 
experiência de comunicação, oferecendo as soluções certas e 
escaláveis para o seu negócio. 
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Como as soluções da 
Infobip ajudam bancos 
e instituições financeiras 
a superar os desafios de 
retenção de clientes
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Nós estamos aqui para ajudar
Oferecemos soluções omnichannel para seus clientes, nos 
canais preferidos deles - como WhatsApp, Facebook Messenger, 
SMS – e de forma organizada e personalizada. 

Nossas soluções visam ajudar você a aumentar o engajamento 
do seu cliente, melhorar a experiência dele com a sua empresa 
e manter seus colaboradores satisfeitos e com as ferramentas 
corretas para performar bem. 

Na Infobip, equipamos sua equipe com um espaço de trabalho 
único para que possam começar e continuar conversas em 
todos os canais desejados pelos clientes, enquanto mantêm o 
histórico delas e as informações dos clientes sempre à mão. 

Experiência omnichannel

Ao implementar chatbots e respostas de voz interativa nos 
canais digitais preferidos dos seus clientes, eles poderão se 
comunicar com você de maneira mais simples, familiar e 
oportuna. 

Comunicação automatizada

Permita que seus agentes assumam conversas iniciadas por 
chatbot para que os clientes não tenham que ligar, esperar em 
uma fila ou se repetir. 

Autonomia

As chamadas podem ser caras e levar longos minutos para 
serem finalizadas. A introdução de autoatendimento reduz o 
número de clientes que agentes precisam atender, enquanto 
corta custos operacionais e economiza tempo (dos clientes e 
dos seus agentes). 

Redução de custos

Como as soluções da Infobip ajudam bancos e instituições 
financeiras a superar os desafios de retenção de clientes
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Exemplos de empresas que 
ajudamos na transformação 
das experiências aos clientes

Juros Baixos

Este banco na Rússia maximizou os recursos com um chatbot 
do WhatsApp e reduziu o custo por contato em 10 vezes

Raiffeisenbank

>> Leia a história completa do cliente.

Essa empresa de remessas no Brasil resolveu questões de 
segurança em um processo de registro complexo e reduziu 
a sobrecarga ao suporte ao cliente com a ajuda de nossas 
soluções de nuvem automatizadas.

CambioReal

>> Leia a história completa do cliente.

Um dos principais marketplaces de produtos financeiros no 
Brasil usou o hub para engajamento de clientes, Moments, e 
melhorou a margem de marketing em 18% e a capacidade de 
resposta ao cliente. 
>> Leia a história completa do cliente.

Como as soluções da Infobip ajudam bancos e instituições 
financeiras a superar os desafios de retenção de clientes

https://www.infobip.com/customer/raiffeisenbank
https://www.infobip.com/customer/cambioreal
https://www.infobip.com/pt/cliente/juros-baixos-18-margem-de-marketing-com-moments
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Nossas soluções
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Procurando melhorar a experiência do cliente e do seu agente 
e, ao mesmo tempo, transformar seu contact center em uma 
vantagem competitiva? Infobip Conversations é uma solução 
de central de atendimento digital em nuvem projetada para 
ajudá-lo a ter interações omnichannel contínuas com seus 
clientes usando um espaço de trabalho multifuncional. 

Centralize sua comunicação em qualquer canal, como e-mail, 
aplicativos de chat, chatbot, chamadas de vídeo, mídia social 
e muito mais, ao mesmo tempo que oferece experiências 
envolventes que aumentam a satisfação e a retenção de 
clientes. 

Conversations - A solução 
Cloud Contact Center

>> Marque uma demonstração.

Answers - A plataforma de 
construção do Chatbot
Quer construir e implantar seu próprio chatbot? Infobip 
Answers é uma plataforma de criação de chatbot plug-and-play 
que permite que você crie seus próprios chatbots baseados em 
palavras-chave ou intenção. Automatize a comunicação nos 
canais preferidos de seus clientes, incluindo WhatsApp, 
Facebook Messenger, Viber, Telegram, LINE, Chat ao vivo, SMS, 
RCS e Google Message - e melhore as métricas gerais do seu 
contact center.

>> Marque uma demonstração.

Nossas soluções

https://www.infobip.com/pt/contato?channel=pr-conversations
https://www.infobip.com/pt/contato?channel=pr-answers
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