
Como os países da 
América Latina são 
em relação a 
estratégias de 
retenção de 
clientes no setor 
financeiro?
A grande concorrência no setor financeiro brasileiro fez com ele se destacasse em relação aos seus 
conterrâneos latinoamericanos em relação à experiência oferecida aos clientes. Isso ficou evidente em um 
estudo conduzido pela consultoria Frost&Sullivan, a pedido da Infobip, e chamado “Melhorando a experiência 
de comunicação com o cliente financeiro”. 

A pesquisa se debruçou sobre várias instituições financeiras do Brasil, México, Colômbia, Peru e Argentina e 
constatou que os brasileiros são os que mais se preocupam com estratégias de retenção de clientes e que 
mais sentem o impacto das interações entre empresa-cliente na percepção de marca como um todo. 

Estratégias de retenção de clientes: uma prioridade para a maioria 
dos países da região

68% das instituições financeiras no Brasil afirmam que as estratégias de retenção de clientes são essenciais 
para seus negócios. O valor é consideravelmente mais alto do que a média na região, de 44% e, 
principalmente, de países como Argentina onde apenas 23% acreditam que essas estratégias têm um peso tão 
grande e 10% no Peru. 



Qual é a percepção de relevância das estratégias de 
retenção de clientes nos países da América Latina?
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Um número tão mais alto no Brasil pode ser explicado pela alta concorrência no mercado financeiro local. 
Afinal, são fintechs, bancos tradicionais, cooperativas de crédito, gestoras de investimentos, apps de finanças e 
outras instituições financeiras duelando pelas jornadas dos clientes ou por fatias específicas delas. 

Essa grande gama de opções faz com que a percepção em relação à experiência oferecida fique ainda mais 
criteriosa. Tanto que, em uma pesquisa anterior da Frost & Sullivan para a Infobip, foi mostrado que 7 em cada 
10 brasileiros consideram trocar de instituição financeira por uma que ofereça atendimento e experiência 
melhores. Desses, ¼ afirmavam ser extremamente provável que esse movimento realmente fosse feito. 

O curioso é que, apesar de 85% das instituições financeiras em LATAM dizerem que consideram essas 
estratégias essenciais ou de alta prioridade para suas empresas, apenas 68% delas medem sua taxa de 
retenção de clientes atualmente. Um gap de quase 20% deixa essa métrica invisibilizada, mesmo ela sendo 
considerando umas das prioridades da organização. Como é possível atestar a eficácia de uma ação sem 
medí-la? 

Também neste quesito, o Brasil aparece como o país mais avançado da região, com 72% das instituições já 
medindo e usando essa métrica e outras 22% planejando começar. 



Adoção de taxa de retenção de clientes como métrica de 
sucesso pelas instituições financeiras em LATAM
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Uma melhora expressiva na retenção de clientes em LATAM

Em linhas gerais, o estudo constatou que os países latino-americanos melhoraram suas estratégias de 
comunicação e transformação digital nos últimos anos e, particularmente, suas iniciativas para a retenção de 
clientes. A estimativa é que em LATAM as taxas de retenção de clientes melhoraram 57% - com o Brasil 
assumindo a liderança com 64% de aumento nas taxas de retenção de suas instituições financeiras. Por outro 
lado, países como Argentina ainda estão um pouco mais lentos com um aumento de cerca de 37% apenas. 

A grande tendência é criar iniciativas de retenção personalizadas e 
projetadas a partir dos dados dos usuários

Agora que você já conhece o panorama das estratégias de retenção de clientes, é hora de entender como 
projetar essas iniciativas da melhor maneira. Para isso, poder rastrear, medir, monitorar e interpretar os dados 
dos clientes é fundamental e será o caminho que conduzirá bancos e fintechs na direção de um melhor 
entendimento dos seus usuários. 

De nada serve atrair cada vez mais clientes se não 
soubermos reter os atuais. E para isso é necessário 
oferecer uma experiência de qualidade, que os motivam 
a permanecer a longo prazo neste relacionamento.



• O que seus clientes esperam, desejam e precisam da sua instituição financeira;

• Quais são seus comportamentos e padrões de navegação;

• Como seus comportamentos e preferências mudaram após a chegada da pandemia;

• Quais são seus canais de comunicação favoritos;

• Quais conteúdos/comunicações/informações foram mais buscadas;

• Quais são os serviços e produtos que adquiriram anteriormente;

• Quão satisfeito o cliente está em relação à empresa com base em suas interações, histórico 
com o suporte, engajamento em campanhas e etc. 

Bancos e fintechs: um mercado incrivelmente competitivo

Grande parte das empresas viram acelerar seu processo de transformação digital nos últimos anos – 
especialmente devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia. E essas mudanças afetaram todas 
as indústrias, uma vez que seus clientes começaram a exigir experiências mais personalizadas, 
convenientes, digitais e simples.

Hoje, a expectativa é muito mais alta do que era pré-2020. Você consegue imaginar uma instituição 
financeira que não tenha um aplicativo que resolva ao menos 90% das demandas dos usuários com apenas 
alguns cliques e sem a necessidade de um atendimento humano? Pois é, dois anos atrás esse cenário não 
era tão improvável ou assustador assim. 

O melhor caminho para a fidelização e retenção de clientes é 
fazer com que eles se sintam especiais, ouvidos e 
compreendidos pela empresa. E para conseguir isso, é 
fundamental interpretar bem os dados para garantir o 
máximo possível de personalização na jornada.

E, ao entender os clientes e suas jornadas de forma individual será possível criar estratégias de retenção 
muito mais bem-sucedidas e eficazes. 

Alguns dos itens que devem ser analisados são: 

Entendendo essas e outras particularidades – que vão além dos perfis demográficos – as instituições 
financeiras poderão apresentar iniciativas contextualizadas e mais focadas nas necessidades de cada cliente. 
Por exemplo, adaptando as mensagens para o canal que ele mais gosta de receber, com conteúdos voltados 
para o produto que ele possui ou correlatos e com um discurso que irá fazer com que ele realmente se 
interesse. 

Essa análise também é muito útil para a avaliação de novos produtos e serviços que irão agregar ainda mais 
valor aos clientes e fazê-los se engajarem ainda mais com a marca.



Fonte:
Pesquisas Frost & Sullivan “Melhorando a experiência de 
comunicação dos clientes financeiros” e “O impacto da comunicação 
na fidelização e retenção de clientes no setor financeiro”. 

Esse é o resultado da segunda onda de transformação digital que as instituições financeiras tradicionais 
tiveram que enfrentar na última década. A primeira foi a chegada das fintechs, que com seu alto uso de 
tecnologia, trouxeram a experiência do cliente para o centro e incentivaram os meios digitais pela sua 
escalabilidade. Agora, com a pandemia, o que tinha se iniciado lá atrás ficou ainda mais acelerado e não tem 
previsão de diminuir num futuro próximo. 

Duas ondas de transformação digital no setor financeiro tão próximas criaram verdadeiras inovações e 
uma expectativa enorme por parte dos consumidores. E quem esperar a terceira onda para se atualizar, não 
terá muita chance em um mercado tão concorrido e acelerado como este. 


