
Panorama para as 
fintechs de hoje na 
América Latina

Insatisfação dos clientes de serviços financeiros

A importância da experiência

Os números falam por eles mesmos!

dos consumidores na América Latina estão dispostos 
a trocar de banco por um que verdadeiramente os 

ponha no centro de suas ações.

Ser digital não é mais suficiente para se destacar.

apenas a metade dos 
latino-americanos considera 
que o serviço oferecido 
pelas instituições financeiras 
é bom ou muito bom.

Em média, os consumidores 
toleram um máximo de 3 
interações de atendimento ruins 
antes de decidir trocar de 
instituição financeira.

6 de cada 10 consumidores 
optam por trocar de 
instituição financeira em 
busca de um serviço melhor.

consideram que as 
instituições 
financeiras não se 
preocupam o 
suficiente com seus 
clientes.

consideram que os 
bancos são incapazes de 
resolver seus problemas 
e questionamentos por 
completo.

Os canais digitais aliados das fintechs hoje
Comunicar-se nos canais preferidos dos seus clientes 
aumentará a satisfação deles com a sua instituição.
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da Geração X preferem
chats ao vivo.

da Geração Z preferem
interagir nas redes sociais.

dos Millennials preferem
aplicativos de mensagem.

62% 58%56%
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O que as fintechs podem fazer para
encantar seus clientes?

Maiores demandas dos clientes em LATAM

O que os consumidores em LATAM consideram 
como um bom serviço ao cliente

Os produtos e serviços não são mais os elementos mais importantes na 
hora de escolher um provedor de serviços financeiros. Na verdade, 
outros fatores se mostram muito mais relevantes para os consumidores.

Invista no que realmente é importante para os seus consumidores 
e saia na frente da concorrência

Fale com um de nossos especialistas e saiba como 
transformar a experiência dos seus clientes hoje mesmo.

Quer saber como criar
experiências engajadoras e
fidelizadoras para seus clientes?

Ser atendido pelo 
mesmo agente em 
todos os momentos 
que preciso de suporte.

Trocas mínimas entre 
agentes durante um 
atendimento.

Poder solucionar meus 
problemas através de 
autoatendimento.

43% 40%

48%

Falar com um agente 
de atendimento pelo 
telefone com um 
tempo de espera 
mínimo.

Utilizar canais digitais 
para interagir com os 
agentes de 
atendimento.

36% 33%

Valor entregue
pelo dinheiro

Reputação e
confiança na 
marca

Bom serviço/
facilidade em 
fazer negócio

Oferta de produtos e
serviços inovadores

Responsabilidade
social

Conheço alguém que já
trabalha com essa
instituição financeira

SAIBA MAIS!

Fontes:

- Aberdeen: "The switcher dilema: exceed customer 
expectations, and prevent the switch in financial services"

- Frost & Sullivan: "O impacto da comunicação na fidelização e 
retenção de clientes no setor financeiro"
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