
Por que as
instituições financeiras 
e os clientes têm 
percepções diferentes 
em relação à CX?



Os clientes bancários de hoje exigem experiências mais personalizadas, contextualizadas e cheias de 
inovação. E, mesmo que isso seja uma realidade em outros setores também, com as instituições 
financeiras há muitos fatores em jogo e, por isso, a experiência é ainda mais importante e valorizada. 
Tanto que 7 em cada 10 brasileiros afirmam que cogitam trocar de banco em busca de uma 
melhor experiência. 

Com isso em mente e a pedido da Infobip, a consultoria Frost & Sullivan assumiu a tarefa de 
investigar e comparar o que os clientes esperam obter de suas instituições financeiras em termos de 
experiência e o que essas empresas estão – ou não – fazendo para satisfazê-los. 

Esse estudo foi conduzido com quase 200 instituições financeiras do Brasil, Argentina, México, 
Colômbia, Peru e Estados Unidos e baseado na ideia de que pode haver uma relação causal entre a 
reputação das marcas e a decisão por se manter ou não associada a uma instituição financeira.
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1. A experiência do cliente no 
contexto financeiro

Hoje, existe um novo padrão de experiência do cliente 
desejado pelos consumidores e que perpassa todas as 
indústrias. E, no setor financeiro, essa nova demanda é ainda 
mais marcante.

Afinal, essa é uma indústria que mudou drasticamente nos 
últimos anos com a chegada de novas tecnologias e 
regulamentações (como o Pix e o open banking), mais 
afinidade digital e a proliferação de inúmeros concorrentes – 
sejam de pequenas empresas que querem pedaços da 
jornada do cliente ou players que almejam o relacionamento 
como um todo.

A entrada das startups no mercado brasileiro – por exemplo 
– foi um marco para as experiências dos clientes. Com um 
grande foco em tecnologia, escala e em personalização, as 
fintechs trouxeram para a mesa algo que chacoalhou todo o 
setor: a ideia que personalização é fundamental e um dos 
novos pilares para CX do setor financeiro.

7 de cada 10 brasileiros estão propensos a trocar de instituição financeira

Apenas 47% dos consumidores afirmam que sentem que as empresas 
financeiras se importam verdadeiramente com eles

Suporte é determinante para 67% dos clientes na hora de pensar manter 
um relacionamento com uma instituição financeira
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Claro, esse status quo pôde ser desafiado porque as fintechs 
vieram com a proposta de ser uma opção mais escalável e 
focada no cliente apenas para pequenas partes da vida 
financeira dos consumidores. Uma necessidade de cartão de 
crédito, de empréstimo, de guia de investimentos. Esse foco 
em apenas um produto ou serviço possibilitou um foco muito 
maior em pesquisa, em personalização e em criar 
experiências realmente engajadoras e completas. 

Frente a isso, as instituições tradicionais começaram a correr 
atrás para trazer essa ideia – e que aos poucos foi se tornando 
uma demanda real dos consumidores – para todas as etapas 
da vida financeira. Bancos 100% digitais nasceram filhos de 
instituições mais tradicionais, aplicativos melhoraram 
exponencialmente em usabilidade e em funcionalidades, 
chatbots foram implementados por inúmeras instituições. 
Até o tom de voz se tornou mais próximo e transparente. 

E com a chegada da pandemia da Covid-19, esse movimento 
se acelerou ainda mais. 

Paralelo a todas essas mudanças, cada geração começou a 
exigir itens só seus e a valorizar características diferentes 
dentro do seus relacionamentos com instituições financeiras. 
E neste contexto, a personalização precisou ser pensada de 
forma ainda mais robusta e individualizada.

Os caminhos que a experiência do cliente no setor financeiro 
irão trazer ainda são incertos. Mas se tem uma coisa que 
pode ser apostada sem medo é que, cada vez mais, ela 
deixará de ser um opcional para otimizar aquisição e 
retenção de usuários e se tornará a base de todas as 
estratégias das instituições financeiras. 
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As expectativas dos clientes estavam mudando e a 
experiência entregue precisou acompanhar. Agora o 
padrão é um CX fluido, conveniente e personalizado.

Principais itens valorizados por cada geração em relação 
aos seus provedores de soluções financeiras: 

Baby Boomers: valor percebido nas soluções/produtos

Geração X: Reputação e confiança na marca

Millennials: Inovação em produtos e serviços

Geração Z: Boa experiência e usabilidade 
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2. A percepção das instituições financeiras no 
Brasil e em LATAM sobre o impacto que CX tem 
na imagem e na reputação das empresas

2.1 Uma análise detalhada pelos países da 
América Latina

Você sabia que apenas 6 em cada 10 instituições financeiras na 
América Latina consideram que o atendimento ao cliente 
desempenha um papel crucial na percepção que seus usuários 
têm de suas marcas? 

A boa notícia é que, no Brasil, esse número sobe um pouco e 
chega a 68% das empresas. Mas ainda está longe das 8 em 
cada instituições americanas que dão a devida importância a 
esse aspecto da experiência do cliente. 

Se analisarmos os dados com atenção, percebemos no entanto 
que 14% das instituições financeiras brasileiras acreditam 
que essa interação não tem nenhuma importância para a 
percepção de marca. O que, como apontamos no capítulo 
anterior, é falso. E se levarmos em consideração as empresas 
que têm a percepção de que o suporte é essencial ou tem 
alguma importância para a experiência dos seus clientes, o 
Brasil fica por último na região em relação a este tópico. 

Como as instituições financeiras entendem o impacto de 
CX na imagem e na reputação de suas marcas?
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2.2 As lacunas de percepção entre clientes e 
instituições financeiras

O mais curioso em relação à percepção de relevância das 
estratégias de CX é que no Brasil – diferentemente do resto 
da América Latina – as instituições financeiras dão mais 
importância para esse tema do que seus próprios clientes. 

De acordo com os dados apresentados pela Frost & Sullivan, 
apenas 55% dos consumidores acreditam que essas 
interações têm um grande impacto na percepção deles sob 
uma marca – enquanto 68% das instituições pensam o 
mesmo.

Na região, a maior lacuna entre clientes e instituições 
financeiras acontece no Peru, onde 70% dos clientes afirmam 
que o CX tem um grande impacto e apenas 40% das 
instituições concordam com essa categorização. Na 
Colômbia, a diferença também é muito larga, com 23 pontos 
percentuais de lacuna. 

Números como este podem mostrar um futuro mais 
tranquilo para as instituições brasileiras do que no restante 
da América Latina. Isso porque se considerarmos que elas 
estão mais atentas do que seus clientes e dando cada vez 
mais relevância para seu CX, é possível que elas consigam 
oferecer uma experiência ainda mais surpreendente e 
engajadora para seus usuários.

Qual a diferença de entendimento entre clientes e instituições 
financeiras sobre o impacto de CX na percepção de marca?
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3.1 Uma análise detalhada pelos países da 
América Latina

Mais uma vez, o Brasil aparece como o país mais alerta em 
relação à experiência do cliente. Desta vez, com ainda mais 
proeminência em relação a seus conterrâneos. Isso porque 
80% das empresas financeiras brasileiras afirmam que a 
experiência dos clientes impacta muito no volume de 
negócios que eles possuem. 

3. A percepção das instituições financeiras no 
Brasil e em LATAM sobre o impacto que CX 
tem no volume de negócios

Inclusive, essa é uma relação causal fácil de ser entendida. 
Afinal, se experiência é algo importante para os clientes – a 
ponto de eles passarem pelo transtorno de mudar para uma 
nova instituição à procura de um melhor atendimento – é 
claro que ela seria traduzida em mais tempo de 
relacionamento, mais recomendações e até mais mídia 
espontânea por parte dos consumidores. 



Na contramão deste pensamento, no entanto, estão países 
como Argentina e Peru, em que apenas 50% e 30% (!!), 
respectivamente, das instituições entrevistadas afirmam que 
acreditam que a experiência dos clientes têm um impacto 
significativo em seus volumes de negócio. 

Mas diversas estatísticas mostram justamente o contrário: 
segundo a consultoria Nielsen, uma pessoa está até quatro 
vezes mais disposta a comprar quando recebe uma indicação 
de um amigo e, de acordo com a Texas Tech University, 30% 
dos usuários fazem recomendações de uma empresa após 
uma experiência positiva com a marca. 
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Como as instituições financeiras entendem 
o impacto de CX no volume de negócios?
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Embora muitas instituições financeiras latino-americanas ainda não tenham 
descoberto o real valor e o impacto de investir em melhores experiências para 
os clientes, milhares de consumidores em todo o continente estão 
considerando trocar de banco ou fintech em busca de uma experiência melhor.

3.2 As lacunas de percepção entre clientes e 
instituições financeiras

A pesquisa conduzida pela Frost & Sullivan mostrou que 
também neste caso há uma diferença entre a percepção dos 
clientes e das instituições financeiras sobre o impacto da 
experiência do cliente. E o Brasil, novamente, aparece com 
uma lacuna positiva em relação a esta questão: há mais de 20 
pontos percentuais de diferença entre a grandeza atribuída 
ao impacto de CX no volume de negócios de uma empresa 
financeira. Enquanto 80% das instituições afirmam que 
impacta muito e 12% um pouco, 69% dos clientes afirmam 
que o impacto é significativo e 26% que têm algum 
impacto.mais surpreendente e engajadora para seus 
usuários.

Neste cenário, para os outros países da América Latina, as 
lacunas de percepção são ainda maiores. 88% dos 
consumidores da Argentina afirmam que a experiência tem 
um grande impacto no relacionamento e na quantidade de 
negócios que uma instituição tem, contra 50% das empresas 
financeiras concordando. No Peru, a diferença de percepção é 
de 44 pontos percentuais e na Colômbia, de 13. 

De maneira geral, os consumidores atribuem mais impacto 
para este tópico do que as instituições financeiras – e essa 
miopia pode ser muito prejudicial para os negócios 
financeiros no continente.
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Para muitos, o contexto do Brasil e os números expressos são 
o resultado direto do esforço e do investimento em inovação 
bancária realizado nos últimos anos. Com a entrada de um 
considerável número de fintechs no mercado, a 
competitividade foi às alturas e – em termos gerais – ajudou a 
criar uma busca por experiências mais engajadoras, inovadoras 
e personalizadas por parte das instituições financeiras. 

Em pouco tempo, as empresas perceberam que este era o 
caminho para se destacar e criar engrenagens de aquisição e 
retenção de cliente muito mais escaláveis e sustentáveis a 
longo prazo. E mesmo que seus consumidores não se deem 
conta do quanto isso impactava em sua decisão por uma ou 
outra instituição, as empresas se movimentaram para buscar 
excelência. 

Com relação aos demais países em LATAM, pode-se supor que 
um número menor de concorrentes, imenso legado das 
instituições financeiras tradicionais e o burocrático e complexo 

processo de abandono de uma instituição financeira por outra, 
faça com que as instituições não se preocupem tanto com a 
experiência que estão ofertando. Apesar de que claramente 
seus clientes estão demandando mais atenção a este tópico! 

Aliás, analisar a burocracia envolvida no processo de instituições 
também pode apontar algumas razões pelas quais, no Brasil, há 
uma lacuna na percepção entre empresas e consumidores. Com 
a enxurrada de fintechs e braços digitais dos bancos tradicionais 
chegando a todo momento no mercado, a abertura de uma 
conta em uma nova instituição financeira se tornou muito mais 
facilitada e portanto mais viável. Inclusive, com a 
implementação completa do open banking, esse cenário de 
competição deve ficar ainda mais acirrado – o que é uma 
excelente notícia para os consumidores e para as experiências 
que eles recebem de seus bancos e fintechs. 
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4. O que está causando o contraste de 
percepções entre clientes e marcas em relação ao 
impacto da experiência do cliente?
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Sem dúvidas, esse contraste de percepções entre instituições 
financeiras e consumidores sobre a importância da experiência 
para os negócios pode causar inúmeras consequências. Por 
exemplo, um atendimento/relacionamento muito aquém do 
desejado e portanto inaceitável aos olhos de alguns 
consumidores, criando uma maior chance de churn.

No entanto, com esta demanda tão evidente por parte dos 
usuários, os bancos e fintechs que souberem investir tempo e 
dinheiro na geração de estratégias verdadeiramente focadas 
no cliente e em sua experiência poderão aumentar 
significativamente a satisfação deles e seu tempo de 
relacionamento. E isso refletirá no customer lifetime value e na 
longevidade de uma instituição financeira. 

É importante ressaltar também que, com a chegada da 
pandemia, o comportamento dos clientes foi drasticamente 
alterado em diversas indústrias – e a financeira com certeza foi 
uma grande impactada. Hoje, a exigência por digitalização é 

muito maior, assim como uma oferta de cestas de produtos mais 
personalizadas, experiências mais fluidas e atendimento 24/7. 

Essas foram, inclusive, as maiores reclamações dos 
consumidores em uma pesquisa anterior também conduzida 
pela Frost & Sullivan. E, de fato, algumas dessas mudanças 
trazidas pela pandemia ainda precisarão ser amplamente 
implementadas nos bancos e fintechs nos próximos anos para 
atender às crescentes demandas dos clientes. 

5. Quais são as repercussões que essas
lacunas – positivas e negativas – têm sobre as
instituições financeiras e seus clientes?

Hoje, é impossível pensar na longevidade e escalabilidade das 
instituições financeiras - em um contexto de ampla concorrência 
e open banking - sem pensar na qualidade da experiência 
ofertada. E ela só tende a ficar mais e mais relevante.

https://www.infobip.com/pt/downloads/atendimento-ao-cliente-chave-boa-experiencia-setor-financeiro
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6. Infobip: o aliado ideal para fortalecer e
melhorar a experiência dos clientes financeiros

Diante de todos esses desafios para as instituições 
financeiras, a Infobip é a aliada ideal para promover 
experiências de qualidade e fluidas para seus consumidores. 
Nossa abordagem omnichannel e soluções em nuvem 
permitem que sua instituição tenha uma visão integrada dos 
clientes e possa personalizar cada jornada de acordo com as 
necessidades e demandas específicas de cada usuário. 

Com nosso contact center na nuvem, o Conversations, seus 
agentes podem acessar informações e histórico de seus 
clientes de todos os canais de comunicação – possibilitando 
muito mais contexto e personalização aos seus 
atendimentos. Além disso, você poderá oferecer uma 
experiência muito mais fluida entre um canal e outro e evitar 
que seus clientes tenham que repetir uma única informação. 

Da mesma forma, o Answers, nossa plataforma de criação de 
chatbots, permite que você ofereça um atendimento em 
tempo recorde para seus usuários, aumentando sua 
satisfação e melhorando as suas métricas de sucesso. Ao 
projetar, incorporar e integrar chatbots ao seu atendimento 

ao cliente, os assistentes virtuais poderão desonerar seus 
agentes de atendimentos mais repetitivos e garantir que seu 
time esteja focado em casos mais complexos e rentáveis 
para a sua empresa. 

Já o Moments permite que você planeje, interaja e 
acompanhe cada momento da jornada dos seus clientes com 
gatilhos e comunicações personalizadas. Com isso, você 
poderá aumentar o engajamento, o cross-sell e interagir de 
maneira intencional e assertiva com seus usuários. Tudo com 
uma visão 360º e a partir dos canais preferidos dos seus 
clientes (WhatsApp, email, voz, SMS, push, etc).

Descubra como melhorar a experiência que você oferece aos 
seus clientes. Nós, da Infobip, estamos prontos para ajudá-lo 
neste desafio!

https://www.infobip.com/pt/conversations
https://www.infobip.com/pt/answers
https://www.infobip.com/pt/moments

