
Transformação 
digital: as métricas 
de sucesso das 
instituições 
financeiras no Brasil 
e na América Latina
Os bancos, fintechs e outras instituições financeiras têm adquirido, 
gradativamente, uma maior conscientização sobre o impacto da experiência 
dos clientes nos seus negócios. Com isso, eles começaram a olhar mais de 
perto para algumas métricas de sucesso que os ajudariam a acompanhar o 
desenvolvimento das suas estratégias e identificar com rapidez os pontos 
de atenção e necessidades de melhorias. 

De fato, segundo um estudo da Frost&Sullivan, realizado a pedido da 
Infobip e intitulado “Melhorando a experiência de comunicação do cliente 
financeiro”, em média , 78% das instituições financeiras brasileiras medem 
KPIs importantes de transformação digital como “redução de custos”, 
“aumento de vendas”, “satisfação de clientes” e “retenção”. Esse é o maior 
percentual da América Latina, o que coloca o país em uma boa posição em 
relação a possíveis concorrentes de países conterrâneos. 

Ao questionar as instituições financeiras do Brasil, México, Argentina, 
Colômbia e Peru foi possível estabelecer quais são as métricas mais 
medidas e analisadas quando se trata de transformação digital.

Confira o detalhamento por país:

Queremos ajudar as instituições financeiras em todo o mundo a 
melhorarem e otimazarem seus processos de armazenamento, 
monitoramento e leitura de dados. É por isso que nossas soluções 
omnichannels baseadas em nuvem são os aliados perfeitos para aperfeiçoar 
processos e estabelecer métricas de sucesso precisas. 

Deixe-nos ajudá-lo a se adaptar a este novo modelo mais data-driven e que 
irá impulsionar a sua transformação digital. Entre em contato conosco e 
vamos conversar! 

As decisões data-driven são essenciais para 
que as empresas tomem decisões estratégias 

e consigam ser mais efetivas em seus 
orçamentos e alocação de custos e recursos.

 
Por isso, ver que o Brasil está empenhado em 
medir KPIs importantes para a transformação 

digital é um bom sinal para o setor no país. 

As principais métricas de sucesso 
medidas no setor financeiro em LATAM

Ao medir esses dados também foi possível verificar algumas melhorias 
notáveis em instituições financeiras da América Latina nos últimos anos. 

Segundos os dados da pesquisa Frost&Sullivan, o Brasil foi o país que mais 
melhorou em relação a questões referentes à segurança e privacidade 
(68%), cibersegurança (64%), Customer experience (66%) e retenção de 
clientes (64%). Ao passo que países como Argentina e Peru viram melhorias 
tímidas e muito abaixo da média da região. 

Dados como este colocam cada vez o Brasil como uma referência no setor 
financeiro da região e mostra a importância de um mercado competitivo 
para acelerar a transformação digital das empresas. 

Aspectos que tiveram as maiores melhorias 
nas instituições financeiras em LATAM

Infobip: soluções sob medida 
para as suas necessidades

Fonte:
Pesquisa Frost & Sullivan “Melhorando a experiência 
de comunicação dos clientes financeiros”. 
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Redução de custos
25% 63% 13%

Aumento de vendas
72% 25% 3%

Índice de satisfação do cliente
66% 28% 6%

Índice de retenção de clientes
50% 41% 9%

MÉXICO

Redução de custos
76% 18% 6%

Aumento de vendas
78% 20%

Índice de satisfação do cliente
86% 12%

Índice de retenção de clientes
72% 22% 6%

BRASIL

Redução de custos
47% 53%

Aumento de vendas
50% 50%

Índice de satisfação do cliente
60% 40%

Índice de retenção de clientes
70% 30%

ARGENTINA

Redução de custos
40% 60%

Aumento de vendas
70% 30%

Índice de satisfação do cliente
50% 50%

Índice de retenção de clientes
67% 33%

COLÔMBIA

Redução de custos
60% 40%

Aumento de vendas
80% 20%

Índice de satisfação do cliente
70% 30%

Índice de retenção de clientes
40% 60%
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Customer experience

Retenção de clientes

Privacidade e segurança

Vendas e Marketing

Cibersegurança e resiliência

Produtos e serviços

Mais eficiência de gastos


