
5 descobertas 
importantes para o setor 
bancário em LATAM em 
relação à experiência do 
cliente (CX)

Novamente, a consultoria Frost & Sullivan e a Infobip uniram forças para pesquisar e revelar o panorama 
geral da experiência do cliente no setor bancário nas Américas. Através de um levantamento detalhado – 
chamado “Melhorando a experiência de comunicação com os clientes do setor financeiro” -, realizado com 
quase 200 instituições financeiras na Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru, foi possível 
dar respostas a múltiplas questões que hoje estão à espreita de bancos e fintechs. 

Uma delas, por exemplo, é a relação entre a experiência do cliente e o impacto na decisão de mudar de 
instituição financeira; e o impacto disso no orçamento e no tempo investido por essas financeiras em 
estratégias de CX.

Além disso, o objetivo deste estudo é relevar quais são os fatores-chave que o setor financeiro precisa ficar de 
olho para criar uma experiência engajadora para seus clientes. Por exemplo: 

Percentual de 
adoção de 
soluções em 
nuvem por parte 
das instituições 
financeiras

Grau de 
relevância das 
iniciativas de 
retenção de 
clientes para as 
instituições 
financeiras

O contraste de 
percepção entre 
clientes e bancos 
sobre o impacto e 
relevância da 
experiência 
oferecida



5 principais descobertas da pesquisa

• Impacto das interações com os clientes na percepção de marca

6 em cada 10 instituições financeiras na América Latina consideram que as interações com os clientes 
impactam significativamente na percepção da marca. Já no Brasil, 8 em cada vez bancos e fintechs acreditam 
que essas interações importam muito ou um pouco. 

Apesar de ser o país na América Latina que mais acredita no alto impacto das interações entre empresa-cliente 
na percepção de marca, 14% das instituições brasileiras ainda não veem nenhuma relação entre esses dois 
fatores. Em contrapartida, apenas 3% das instituições financeiras pensam o mesmo no México e apenas 2% 
nos Estados Unidos. 

Ter a consciência da relação entre as interações e a percepção da marca é fundamental para melhorar a 
experiência do cliente. Especialmente se for-se levar em conta que pesquisas anteriores da Frost&Sullivan para 
a Infobip mostraram que 7 em cada 10 brasileiros mudariam de instituição financeira em busca de uma 
experiência melhor. 

• Impacto da experiência do cliente no crescimento das instituições financeiras

O estudo também trouxe a tona uma evidente lacuna que existe entre a percepção das instituições financeiras 
e dos consumidores quanto ao grau de relevância que CX tem no crescimento ou escalabilidade dos negócios. 

Na América Latina, 6 em cada 10 instituições financeiras consideram que a experiência geral do cliente tem 
um impacto alto no volume de negócios de uma instituição. Por outro lado, 71% dos consumidores acreditam 
que o CX impacta fortemente nesse valor. 

Curiosamente, no Brasil, essa lacuna é inversa. 80% das empresas entrevistadas afirmam que a experiência 
dos clientes impacta diretamente no volume de negócios, enquanto apenas 69% dos consumidores dizem o 
mesmo. 

BRASIL MÉXICO EUA

Instituições financeiras que acreditam que as interações contam 
muito na percepção de marca: 

COLOMBIA

67% 63% 84% 47%



Diferença entre a percepção 
das empresas e dos clientes 
em relação ao impacto das 
experiências no crescimento 
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• Relevância das iniciativas para a retenção de clientes

As estratégias e iniciativas voltadas para a retenção de clientes são essenciais para 44% das instituições 
financeiras na América Latina. No Brasil, esse número salta para 68% - o maior da região e também à frente 
dos Estados Unidos (63%). 

No Peru, apenas 10% das instituições financeiras consideram essas estratégias essenciais e na Argentina, 
apenas 23%. A Colômbia foi o único país a ter instituições que afirmam que iniciativas para retenção de 
clientes não é uma prioridade em nenhum momento (3%). 

Percepção da relevância das estratégias de retenção de 
clientes pelas instituições financeiras

68% das 
instituições 

financeiras no 
Brasil consideram 

essencial

18% das 
instituições 

financeiras no 
Brasil consideram 

alta prioridade

44% das 
instituições em 

LATAM 
consideram 

essencial

63% das 
instituições 

dos EUA 
consideram 

essencial

Os números apresentados para o Brasil mostram que muitos bancos tradicionais deixaram de ignorar a 
importância de investir em táticas de retenção – uma vez que a concorrência aumentou exponencialmente 
nos últimos anos. Para se ter uma ideia, em cinco anos, o número de fintechs brasileiras mais que dobrou, 
saltando de 474 para mais de 1.1 mil, segundo um levantamento da consultoria Distrito.

Um dos motivos que pode explicar esse gap inverso é a alta concorrência em serviços financeiros no Brasil. Em 
um cenário onde instituições financeiras tradicionais e fintechs travam uma batalha ferrenha por cada produto 
oferecido, é seguro afirmar que as empresas percebem nesses pequenos detalhes as chave que podem levar à 
fidelização. Enquanto para os consumidores é uma questão de simplesmente mudar para uma nova instituição 
financeira – o que foi ainda mais facilitado pelo Open Banking.



• A transformação digital como motor de atração e retenção de clientes

Estima-se que é 3 vezes mais provável que as instituições financeiras que medem tanto o aumento em vendas 
quanto os KPIs de satisfação do cliente adotem alguma solução baseada em nuvem. 

BRASIL ARGENTINA EUA

Percentual de adoção de soluções em nuvem pelas 
instituições financeiras em LATAM

56% consideram que 
essas soluções estão 

no centro da sua 
estratégia, o maior 

percentual da região

63% das instituições 
estão trabalhando 

para adotar soluções 
em nuvem num futuro 

próximo

47% das instituições 
já tem uma solução 

em nuvem e as 
consideram 

essencial

E essa percepção deve se alastrar pelo continente ao passo em que muitos empreendimentos brasileiros 
começam a penetrar nesses territórios e o ecossistema de fintechs comece a crescer. Afinal, no core da maioria 
dessas novas instituições está a personalização, o cuidado com as experiências e a busca por preços mais 
competitivos devido à tecnologia e a escala na qual trabalham. 

Países como Peru, Argentina e Colômbia mostram todo o caminho que alguns ainda têm a percorrer para 
aumentar a visibilidade das iniciativas de retenção de clientes no setor financeiro. 

• Percentual de adoção de soluções na nuvem

Para serem competitivas no mercado atual, as instituições financeiras devem buscar soluções na nuvem que 
lhes permitem realizar um rastreamento, integração e monitoramento melhor dos dados de seus usuários. 
Com isso, será possível oferecer uma experiência de mais qualidade, com mais personalização e contexto. 

Nesse ponto, o estudo investigou e mostrou que apenas 4 em cada 10 instituições financeiras na América 
Latina usam ativamente soluções em nuvem e as consideram essenciais dentro de suas estratégias. Neste 
cenário, o Brasil é o país que mais tem esse modelo como padrão (56%), seguido pelo México (47%) e pela 
Colômbia (37%). 

Já a Argentina é o país na região que mais está se movimentando para iniciar uma estratégia de soluções em 
nuvem. 63% das instituições financeiras já tem orçamento separado para essa migração ou estão planejando a 
adoção para os próximos dois anos. Ela é seguida pela Colômbia, com 56% das instituições neste mesmo 
cenário, e pelo México (44%). 

Um dado curioso apontado pela pesquisa é que 14% das instituições financeiras no Brasil adotaram soluções 
na nuvem e as abandonaram ou não pretendem adotar nenhuma solução neste modelo no futuro. 



As soluções baseadas em nuvem que a Infobip 

oferece para empresas de todo o mundo permite que 

bancos e fintechs impulsionem seus negócios, 

melhorem a satisfação de seus clientes, aumentem 

suas taxas de retenção e otimizem e personalizem a 

experiência dos seus consumidores.

A adoção de soluções em nuvem é, certamente, um dos caminhos para a transformação digital. E, como era de 
se esperar, o fato de que o Brasil ser um dos pioneiros nesta estratégia na América Latina faz com que ele 
também seja um dos que viu as maiores melhorias em pontos chave de seus negócios nos últimos anos. Por 
exemplo:

Experiência do cliente (vs. 62% em LATAM)

66%

Privacidade e segurança (vs. 52% em LATAM)

68%

Retenção de clientes (vs. 57% em LATAM)

68%

Eficiência de custos (vs. 37% em LATAM)

40%


