
Atendimento integrado 
ao cliente de serviços
financeiros.
Um modelo que promete engajar 
todas as gerações.

O futuro depende de um sistema de atendimento ao 
cliente integrado e híbrido. Ou seja, que saiba combinar 
o físico e o virtual para atrair, engajar e reter todas as 
gerações de consumidores. 

Atendimento ao cliente híbrido

Suporte realizado por agentes humanos:

NO BRASIL EM LATAM

Na América Latina, 27% dos atendimentos são 
feitos por agentes humanos. 

Uma realidade muito diferente dos Estados 
Unidos que ainda tem 64% dos atendimentos 

feitos exclusivamente por agentes. 

Apesar de ainda ter pouco menos de 1/3 dos atendimentos 
feitos por agentes, o Brasil já conta com uma forte 

automatização dos seus canais de comunicação e foca em 
meios digitais para interagir com os usuários. 
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Suporte em aplicativos de bate-papo: 
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Uso de assistentes virtuais
telefônicos, como URAs
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Uso de assistentes virtuais
automatizados, como chatbots
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Fonte:

“Melhorando a experiência de comunicação com os clientes nos serviços 

financeiros”, pesquisa realizada pela Frost & Sullivan a pedido da Infobip.

Estamos nos encaminhando para um 
cenário em que o digital se torna cada 

vez mais importante para a relação 
empresa-consumidor. 

No Brasil e no México, por exemplo, os aplicativos de 
bate-papo como o WhatsApp já são mais comuns do que 

acionar um agente humano para realizar um atendimento. 
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Mas não pense que por isso 
os agentes de atendimento 

serão deixados de lado!

Devido à sua experiência em lidar com casos específicos de 
suporte – normalmente com maior complexidade – a previsão 

é que, nos próximos 3 anos, muitas das interações com os 
clientes ainda sejam tratadas pelos agentes, mas em uma 

integração de canais físicos e digitais. 

Previsão para os canais de interação de suporte 
ao cliente no Brasil nos próximos 3 anos

Essa previsão mostra que os atendimentos humanos 
perderão espaço (de 30% para 22%) no Brasil enquanto 

haverá uma alta demanda por aplicativos de chat e 
assistentes virtuais automatizadas, como os chatbots. 

Diferenças geracionais 
precisam de um 
atendimento ao cliente 
diversificado
O amanhã depende de um sistema híbrido e, principalmente, integrado 
de atendimento ao cliente que saiba combinar o físico e o virtual para 
atrair, engajar e reter todas as gerações. 

Porque, por mais que algumas gerações prefiram um ou outro canal, 
todas são unânimes em afirmar que uma experiência ruim de 
atendimento, em que eles sejam obrigados a repetir informações, os 
deixa até duas vezes mais propensos a trocar de instituição financeira. 

Por isso, para conquistar todos as gerações, foque em criar um mix que 
comporte atendimentos mais humanizados, outros mais imediatos e 
aqueles que falem diretamente com o seu público alvo. 

Aplicativos mais usados no Brasil
para comunicação com os clientes


