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Quem, em algum momento, nunca teve uma 
experiência negativa com uma instituição de 
serviços bancários? Apesar de a maioria das 
organizações estar ciente da importância de 
garantir excelência e fluidez na jornada dos 
clientes, a conformidade com regulações, a 
exigência de segurança, própria da atividade, 
e, mesmo, velhos hábitos corporativos ainda 
interferem na obtenção de uma trajetória de 
sucesso para os usuários. 

O “pecado” de não manter o cliente satisfeito 
pode ser perdê-lo. Especialistas em marketing 
afirmam que o custo de conquistar novos 
clientes é cinco vezes maior que o de manter os 
atuais. O mercado financeiro, assim, luta para 
propiciar experiência fluida aos clientes, em 
todos os seus canais, equacionando todas as 
variáveis da sua operação. 

Iniciativas diversas para conquistar o 
consumidor têm sido vistas no mercado 
financeiro, inclusive com a criação de áreas 

para cuidar do assunto. Novas profissões e 
cursos também surgiram.

Além disso, estudos construíram uma  
série de nomenclaturas, popularizadas por  
siglas: CS, CX, UX etc. Especialistas 
desvendaram o significado dessas letrinhas, 
falaram sobre tecnologias, segurança, práticas, 
expectativas, e revelaram, por meio de dados, 
como anda a satisfação dos clientes bancários. 
O resultado foram 86 perguntas e respostas.

Em sua terceira edição, o Informativo CB  
contou com o conhecimento de Felipe Penido,  
head of professional services and market insights 
idwall; Mauricio Castro, diretor de marketing 
e transformação da Atento Brasil; Bension 
Waksman, diretor comercial da A5 Solutions; 
Daniel Sousa Conceição, líder da comunidade 
UX Banking; Francisco Camargo, fundador e 
CEO do CLM Group; Paulo Manzato, regional 
vice president of sales at Talkdesk; Rodrigo 
Marcondes, country manager da Genesys.

SETE ESPECIALISTAS EXPLICAM COMO ANDA A SATISFAÇÃO  
DOS CLIENTES DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, QUAIS SÃO 
OS DESAFIOS, EXPECTATIVAS, TECNOLOGIAS E MELHORES  
PRÁTICAS PARA ALCANÇAR EXCELÊNCIA NESSA JORNADA

EM 86 PERGUNTAS 
E RESPOSTASCX

por edilma rodrigues



I. PRINCIPAIS CONCEITOS RELACIONADOS À EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

 

O QUE É CUSTOMER  
SUCCESS (CS)?

O CS é a cultura organizacional 
focada no sucesso do cliente, 

essencialmente para a 
construção de processos e 

ferramentas de gerenciamento 
do relacionamento do cliente 

com a marca.

QUANDO O CS TEVE INÍCIO?
Não dá para ter uma precisão quanto a isso, porque esse é um 
modelo que tem por foco proporcionar boas experiências aos 

consumidores da marca, e sempre existiram empresas que trabalham 
muito bem a satisfação de seus clientes. O que acontece agora é que, 
com a digitalização de serviços e produtos, temos mais capacidade de 

medir a satisfação e a interação por meio de dados.

QUAL É A DIFERENÇA DO CS PARA O CX?
Os dois estão bastante relacionados, mas o trabalho de CS se 
encontra em uma etapa mais próxima de contato com o cliente, após 
entender o resultado da interação com a marca e ter acesso a uma 
análise produzida pelo trabalho de CX, que estruturou maneiras de se 
coletar a satisfação do cliente na jornada de interação com a marca. 
Assim, o trabalho de CX facilita o entendimento do cliente para que 
o CS possa se aproximar e estabelecer um relacionamento com ele e 
entender suas expectativas, dores e necessidades.

O QUE É O CUSTOMER EXPERIENCE (CX)?
O CX se refere à experiência completa de um cliente com uma 

marca e envolve desde o atendimento e as diversas formas 
de relacionamento da empresa com ele até os conteúdos 

publicados, na embalagem etc. e as interações. O CX é 
entender, gerenciar, medir e propor melhorias que atendam às 

expectativas do cliente por meio de análise de dados  
e de comportamento de sua jornada na utilização dos  

produtos e serviços da empresa e na interação com eles.
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O QUE O CS TEM A VER COM O CX?
Estão totalmente relacionados, por conta do foco 

em experiência que a marca gera. O CS ajuda a 
construir uma cultura organizacional e estabelece 
uma aproximação com o cliente, enquanto o CX 
estrutura processos, ferramentas e maneiras de 

entender sua jornada.



QUAL É A DIFERENÇA ENTRE CX E UX?
Existem correlações nessas duas áreas, mas diferenças no 
modo de atuação. Enquanto o CX estabelece processos 
e ferramentas para medir a satisfação e identificar dores 
do cliente em toda a sua jornada, o trabalho de UX está 
relacionado, a partir dessa identificação de dores do cliente 
e do entendimento de como solucionar o problema, por 
meio de pesquisas, análises de dados, prototipação e 
validação de propostas de valor endereçadas a ele.

 

O QUE É USER EXPERIENCE (UX)?
User experience (UX) ou experiência do 

usuário é a forma como ele interage com 
um produto ou serviço específico de uma 

empresa, que pode ser físico ou digital. 

O QUE SÃO UX WRITING E UX DESIGN?
UX writing é a disciplina que elabora a estratégia e a 
construção do conteúdo, assim como as informações de 
uma interface digital para garantir a melhor experiência 
para o entendimento do usuário. UX design é a disciplina 
que estuda e planeja a interação humana com serviços ou 
produtos digitais, utilizando recursos de pesquisa, dados, 
prototipação, validação e testes para oferecer as melhores 
experiências aos clientes da marca.

O QUE ENGLOBA OS 
CONCEITOS DE CS, CX E UX?

É a busca por colocar o 
relacionamento com o cliente no 

centro das decisões que envolvem 
o presente e o futuro das 

organizações.
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II. CX E UX NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS

 

O QUE É NECESSÁRIO PARA  
ESSA FLUIDEZ NA EXPERIÊNCIA?

É extremamente necessário construir processos, 
ferramentas e equipes com profissionais especializados 

que consigam mapear e metrificar os pontos de 
contato do cliente com o banco para identificar dores, 

necessidades e oportunidades de melhorias em toda a sua 
jornada. Isso se torna um grande desafio quando se tem 
um significativo volume de clientes, produtos, serviços e 

tecnologias com histórico de legado do passado.

COMO ESSES CONCEITOS  
VÊM SENDO EMPREGADOS PELAS 
EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS 
BANCÁRIOS?
Eles vêm sendo usados na oferta de método 
e processos de inovação, capacitação e 
alocação de profissionais especializados em 
metodologias ágeis, tecnologias, pesquisa e 
design, além de oferecer ferramentas que se 
conectam à estrutura do banco para facilitar 
mapeamentos e atendimentos aos clientes.  

AS FINTECHS JÁ FAZEM ESSE ALINHAMENTO?
Em sua maioria sim, porque possuem uma  
operação bem reduzida comparada aos grandes 
bancos ou até mesmo o foco em um único produto,  
o que torna a compreensão e o entendimento  
do comportamento do cliente mais claros. Talvez  
o maior desafio seja manter a qualidade do 
serviço prestado com capacidade de escala e 
rentabilidade dos produtos.
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DE QUE FORMA ESSA TENDÊNCIA  
MUDA A PERSPECTIVA PELA QUAL  
AS EMPRESAS VEEM SEUS CLIENTES?
As empresas já entenderam que hoje a voz do 
cliente tem força para impulsionar de forma 
positiva ou negativa o relacionamento com as 
marcas. Negligenciar esse gerenciamento da 
satisfação do cliente pode ser extremamente 
prejudicial à reputação da marca. É preciso estar 

atento a todos os pontos 
de contato, melhorar 

a agilidade para 
responder aos 
problemas, ter 
disponibilidade 
de atendimento 
e conectar as 
necessidades 

dos clientes com 
soluções de negócio 

que são escaláveis e 
rentáveis. 

COMO OS BANCOS PODEM ALINHAR 
JORNADA, USABILIDADE E TECNOLOGIA 

EM SUAS ESTRATÉGIAS?
Os grandes e mais tradicionais bancos 

estão enfrentando uma forte mudança 
no comportamento de seus clientes, que 
passaram a ter uma relação mais digital 
e personalizada com eles. Isso desperta 
a necessidade de proporcionar soluções 

fluidas, nas quais o cliente 
consiga ter uma 

experiência de uso 
dos serviços que 
o banco oferece 

de forma 
individual e  

por meio de um  
smartphone. 



II. CX E UX NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS

 

COM O OPEN BANKING, COMO AS INSTITUIÇÕES  
PODEM TRABALHAR ESSES CONCEITOS?
A tendência é que o open banking aumente a concorrência no setor 
bancário, inclusive com a possibilidade de empresas de tecnologia e varejo 
fazerem parte do ecossistema de ofertas de produtos e serviços bancários.  
O objetivo é conquistar a confiança do cliente trabalhando com mecanismos 
de segurança e agregadores de grandes volumes de informações,  
utilizando inteligência de dados e capacidade analítica para tomada de 
decisões na construção de fluxos de transações digitais simplificados.

COMO ANDA A UTILIZAÇÃO  
DE CX NO MERCADO FINANCEIRO?
Estimulados pelo sucesso do Nubank, que 
hoje é referência em experiência no setor, 
os principais bancos e fintechs investem 
em estruturas sistêmicas e equipes 
especializadas em CX para melhorar 
a experiência e encantar seus clientes.  
Ainda existe um caminho a percorrer,  
mas muitas iniciativas já foram tomadas.

ALGUNS EXEMPLOS DE CX/UX 
NO MERCADO FINANCEIRO
Nubank, C6 Bank, Inter e Itaú:  
são algumas empresas que formaram 
boas estruturas e que trabalham 
muito bem esse conceito de 
experiência do usuário.

15 16 17



III. ESTRATÉGIAS

 

A TAXA DE CHURN PODE SER 
RESOLVIDA COM O CX?
O churn pode ser medido e 
identificado por processos, análises  
e ferramentas pelo time de CX.  
Por meio da identificação dos 
dados, é possível direcionar esforços 
colaborativos entre áreas para 
resolver problemas.

QUAL É O PAPEL DA 
AUTONOMIA DO USUÁRIO 
NA SUA EXPERIÊNCIA?
A autonomia está ligada à 
percepção de autorresolução 
de problemas e à agilidade nos 
processos de atendimento.

COMO FINTECHS E BANCOS SE 
DIFERENCIAM EM SUAS ESTRATÉGIAS 

DE CX/UX?
Na escala e no volume de informações, 

assim como nos pontos de contato e no 
planejamento de estrutura para formação 

de equipes e ferramentas.
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QUAIS ESTRATÉGIAS 
PODEM SER MOBILIZADAS 
PARA A PERSONALIZAÇÃO 

E A HUMANIZAÇÃO NO 
RELACIONAMENTO COM OS 

CLIENTES BANCÁRIOS?
É preciso estabelecer alguns 

pilares com foco em proporcionar 
ótimas experiências, sendo um dos 

principais a capacidade de solucionar 
problemas dos clientes, estabelecer 

um modelo de atendimento capaz de 
demonstrar assertividade e agilidade 

no relacionamento. Fomentar 
uma cultura analítica de dados, 

que consiga medir a satisfação do 
cliente, seus pontos de contato com 
a marca e fluxos de navegação nos 

canais. Gerar ciclos de pesquisa e 
validação pela identificação de dores 
e necessidades dos clientes. Mapear 
processos com a intenção de reduzir 

burocracias e custos operacionais 
aumentando a eficiência, a segurança 
e a automatização no relacionamento. 



IV. PROFISSÕES 

 

QUAL É A FORMAÇÃO 
DESSES PROFISSIONAIS?

Marketing, publicidade, 
comunicação, design, 

psicologia. É um contexto 
muito diversificado.

QUAIS SÃO OS CARGOS?
Existe muita variação na nomenclatura dos cargos. 
Temos customer experience manager ou head, UX 
lead, product design lead, gerente de jornada, UX 
consultant, CX analist, entre outros.

QUE CARACTERÍSTICAS ESSES 
PROFISSIONAIS DEVEM TER?
Perfil analítico, colaborativo,  
com visão abrangente para soluções de 
problemas complexos, liderança, negociação. 
Precisam também estar atentos para identificar 
detalhes de processos e oportunidades.  
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A QUEM A ÁREA DE 
UX SE REPORTA?
Isso tem grande 
variação, normalmente 
a área de UX se reporta 
a uma diretoria de 
canais digitais.

COM ESSE DIRECIONAMENTO, O QUE 
MUDA NO ORGANOGRAMA DAS 

EMPRESAS E, EM PARTICULAR, DAS 
FINTECHS E INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS?

Novos perfis e áreas são definidos, 
estruturas e profissionais especializados 

são formados para implementação de 
estratégias que gerenciem ações voltadas 

para as necessidades dos clientes.



IV. PROFISSÕES 

 

É PRODUTIVO DESLOCAR 
PROFISSIONAIS DE OUTRAS ÁREAS 

PARA A DE CX?
Dependendo do contexto e do  

momento da empresa sim. Vai depender 
de uma análise de cenário e do desafio 

que vai ser encarado pelo time.

QUE CURSOS SÃO ESSES?
Product discovery, métricas, 

research, cocriação, prototipação, 
mapeamento de jornadas, 

facilitação de workshop, design 
sprint, liderança e negociação.

EXISTEM CURSOS 
DEDICADOS A ESSAS 
NOVAS CARREIRAS?
Sim, muitos cursos são 
oferecidos, desde os de 
curta duração até as 
especializações e MBAs.
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ONDE SÃO ENSINADOS?
Tera, How bootcamps, 
Awari, Digital House,  
FIAP, PUC, ESPM. 
Existem muitas opções.

DE QUAIS ÁREAS AS  
INSTITUIÇÕES ESTÃO DESLOCANDO 

(INTERNAMENTE) OS PROFISSIONAIS 
PARA ESSA DEMANDA?

Análise de processos, marketing, 
comunicação, arquitetura de sistemas, 

tecnologia da informação.



V. EXPERIÊNCIA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 

QUEM ESCOLHE O CANAL PELO QUAL O CLIENTE SERÁ ATENDIDO?
Cada um de nós, como consumidor, escolhe o melhor canal  
e o melhor horário para interagir com uma empresa e espera que ela 
esteja pronta para atender. Também é fundamental contar com uma 
visão completa da jornada, o que possibilitará definir o canal mais 
adequado em cada etapa de acordo  
com a preferência ou a necessidade do cliente.  

35. COMO ATINGIR ESSE
SUCESSO NA PRÁTICA?
Para chegarmos à jornada de relacionamento ideal para cada 
consumidor, é necessário conhecer suas preferências – o melhor 
canal, o melhor momento de contato e em que estágio da vida ele 
se encontra, por exemplo. Isso nos possibilita identificar com clareza 
o perfil de cada consumidor para sermos cada vez mais assertivos e 
relevantes, e, claro, menos invasivos, em suas necessidades e anseios. 
Com isso, é possível até mesmo nos anteciparmos às suas ações.

SE O CX TRATA DE TODAS AS INTERAÇÕES DOS CLIENTES COM 
UMA INSTITUIÇÃO, COMO USAR OS DIVERSOS CANAIS DE 

ATENDIMENTO PARA TORNAR SUA JORNADA BEM-SUCEDIDA?
Para que o sucesso ocorra, independentemente do canal, é preciso 

cumprir três importantes etapas: em primeiro lugar, é necessário 
eliminar qualquer tipo de atrito com o consumidor; na sequência, 

responder de forma satisfatória a suas demandas; e, ao final, 
buscar encantá-lo. É preciso acompanhar todos os canais de forma 
integrada, garantindo a mesma qualidade em cada um deles para 

prover uma experiência fluida e satisfatória.
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QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES DE ATENDIMENTO 
PARA QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
POSSAM AVANÇAR NO CX E NO UX?
Uma recomendação importante é conhecer 
o perfil dos consumidores, realizar pesquisas 
e estudos, entender seu comportamento e 
expectativas para prover a segurança necessária, 
inclusão a todos os perfis e, claro, a melhor 
experiência. Imprescindível ainda garantir a 
simplicidade na realização das transações, dando 

autonomia aos usuários 
para que alcancem 

seus objetivos, 
sem que 
precisem pedir 
auxílio ou ir 
presencialmente 
a agências 
bancárias.

A OMNICANALIDADE 
É UMA ESTRATÉGIA 

DE CX/UX? POR QUÊ?
Com certeza, a omnicanalidade  

é um recurso de grande 
importância para uma estratégia 

de CX/UX.  
Isto porque o consumidor 
reconhece sua jornada de 

relacionamento com 
uma marca de 

forma integral 
e não apenas 

os pontos 
de contato 

com ela. Vale 
destacar que os 

canais podem 
ter diferentes 

objetivos na 
estratégia da empresa 
- alguns mais interativos, outros 

informativos -, mas sempre 
mantendo a uniformidade na 

linguagem, no tratamento 
e na resolutividade.  



 

HÁ CASOS DE 
EXCELÊNCIA NA 

JORNADA DO 
CLIENTE DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS?
Nesse tema, destaca-se 

a atuação das fintechs e de 
novos bancos digitais, o que 

prova que a combinação 
entre segurança, satisfação 

e UX funciona muito bem 
para o segmento e inspira os 
bancos tradicionais a realizar 

verdadeiras transformações 
em seus produtos, serviços e 

atendimento.

QUAIS SÃO AS FORMAS DE ATENDIMENTO 
MAIS EFETIVAS PARA A EXCELÊNCIA EM CX E UX? POR QUÊ?

O mais efetivo é atender às expectativas dos consumidores de maneira quase individual. 
É estar presente onde, quando e como cada indivíduo precisa. Para isso, CX e UX atuam 
desde o mapeamento dos perfis de consumidores e prospects, desenho da jornada end 

to end com o entendimento de todas as dores atuais e, então, no planejamento de uma 
jornada que mitigue essas dores, as quais podem estar ligadas a produtos e serviços, ofertas, 

disponibilidade de atendimento, resolução dos problemas, navegabilidade em pontos de 
contato de autosserviço ou de introdução à interação direta, entre outros.

COMO ESTAR EM COMPLIANCE COM A LGPD QUANTO AO USO DOS 
DADOS DOS CLIENTES E, AO MESMO TEMPO, SE VALER DESSAS 
INFORMAÇÕES PARA GARANTIR A EXCELÊNCIA NO RELACIONAMENTO?
É preciso entender que a LGPD atua como uma aliada dos consumidores  
ao minimizar a abordagem por empresas que não são de seu interesse  
e/ou para as quais ele não deu autorização de acesso. Com ela, as empresas 
têm a oportunidade de revisar sua atuação, retomar o contato com seus 
interlocutores para atualizar dados e autorizações de uso e acesso,  
se mostrarem preocupadas com a segurança e a individualidade  
de cada um, além de já iniciar o relacionamento com seus novos 
interlocutores e consumidores de maneira transparente e efetiva.

QUAL É O PAPEL DA ANÁLISE DE DADOS PARA O CX?
A análise de dados quantifica, contabiliza, direciona, viabiliza e 

certifica todas as ações de CX. Por meio dela, é possível garantir a 
personalização com o mapeamento do perfil dos stakeholders da 

jornada. Ela torna mais clara a necessidade de adequar uma jornada, 
tanto para a melhor experiência do indivíduo quanto no que se 

refere ao retorno esperado pela empresa, permitindo quantificar 
ganhos e redefinir rotas, medir o sucesso da transformação e indicar 

etapas que ainda requeiram atenção especial.
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COMO O ATENDIMENTO AO CLIENTE PODE IMPULSIONAR 
O CX E O UX DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA?

O atendimento é uma importante porta de entrada de informações sobre os 
clientes - dores, necessidades e expectativas. Assim, as informações geradas 

podem retroalimentar CX e UX para que cada interação possa ser mais 
simples, mais resolutiva e assertiva, garantindo a melhor experiência. Eles 
também podem ser uma fonte dos dados para conhecimento da jornada 

end to end, seja por meio de uma análise e de uma consultoria pontual, seja 
pelo uso de ferramentas perenes de captação de dados e informações que 

auxiliem na compreensão do todo e na tomada de decisões.

V. EXPERIÊNCIA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO



 

QUAL É O PRINCIPAL DESAFIO 
DO CX NOS DIVERSOS 

CANAIS DE ATENDIMENTO?
O principal desafio é que grande 
parte das empresas está dividida em 
silos, mantendo apartados dados, 
tomada de decisões e definição das 
jornadas de relacionamento, o que 
reduz a velocidade com que as 
novas estratégias 
são implantadas 
e impacta na 
criação de uma 
jornada de 
relacionamento 
de acordo 
com o perfil 
do consumidor, 
suas necessidades 
e expectativas no 
momento da interação.

COMO REVERTER A INSATISFAÇÃO
DE UM CLIENTE COM A MARCA, PRODUTO 

OU SERVIÇO DE UMA INSTITUIÇÃO 
POR MEIO DOS CANAIS DE RECLAMAÇÃO?

A consultoria de CX, em conjunto com outras áreas e  
ferramentas, atua para que não haja insatisfação. No entanto,  

problemas e dores são inerentes a todas as relações e para resolvê-los 
(conforme comentado na questão 2) deve-se, independentente 

do canal, eliminar qualquer tipo de atrito com o consumidor, passar 
a atendê-lo de forma satisfatória e depois buscar encantá-lo.

45. O QUANTO ESSA REVERSÃO É IMPORTANTE PARA O CX E O UX?
Como comentamos, o consumidor não é mais fiel a uma marca e sim a 

experiência com a marca. Desse modo, a reversão é importante para a realização 
de novos negócios, ao possibilitar a fidelização da base de clientes, bem como na 
conquista de novos com a atuação dos promotores de sua empresa ou marca. A 
propagação da experiência é quase tão importante quanto a experiência em si. 

Demonstrar a reversão de uma insatisfação, com métrica clara, definida, relevante 
e baseada em dados, é o resultado do sucesso de atuação de CX e UX.

QUE ESTRATÉGIAS SÃO USADAS PARA 
REVERTER A INSATISFAÇÃO DE UM CLIENTE?
São desenvolvidas estratégias e ações de reversão de insatisfação, a utilização de canais como 
o Reclame Aqui, Consumidor.gov, Anatel, entre outros. Nesses casos, a visão “um por um”  
é ainda mais relevante para entender a fundo toda a jornada do consumidor em questão,  
as dores enfrentadas e, então, retornar à reclamação, pelo canal mais apropriado,  
com a solução e a garantia da não repetição da insatisfação.
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QUAIS TECNOLOGIAS PODEM AJUDAR NA 
REVERSÃO DA INSATISFAÇÃO DO CLIENTE?
Atualmente, contamos com ferramentas 
capazes de identificar, pela voz ou pelo texto, 
a insatisfação de um cliente ao longo de seu 
atendimento. Com esse alerta, são definidas 
estratégias de reversão ainda no atendimento, 
como a aplicação de linguagem ou tom de voz 
diferenciado, atuação com autonomia especial 
ou com ações de recompensa, por exemplo. 

V. EXPERIÊNCIA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO



 

QUE TECNOLOGIAS VÊM 
SENDO EMPREGADAS PARA 

APRIMORAR A EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE NO MERCADO FINANCEIRO?

As principais tecnologias que hoje 
aprimoram a experiência dos clientes  

são baseadas em inteligência artificial (IA), 
aliada a formas de atendimento pelas  

quais o cliente escolhe por onde quer ser 
atendido (plataformas com omnicanalidade).

COMO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS USAM ESSAS TECNOLOGIAS?
Hoje, todas as instituições financeiras ou já estão engajadas com 

essas iniciativas ou estão estudando a melhor forma de implementá-las. 
São desde bancos tradicionais até essa nova geração de fintechs. O que 

costuma ser comum é um dilema dessas empresas conhecido como  
“Make or Buy”, traduzido no fato de que muitos escolhem ferramentas 

bem sedimentadas no mercado e outros resolvem desenvolver suas 
próprias soluções baseadas em tecnologias de código aberto. 

COMO A QUESTÃO DA SEGURANÇA 
PODE IMPACTAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE?
Segurança realmente é um ponto muito importante em todo 
esse novo mundo em que estamos vivendo. O nosso mercado 
financeiro é extremamente regulamentado e as informações 
com que ele trabalha são muito sensíveis. Devido a isso, tanto 
os grandes desenvolvedores de tecnologia como as novas 
fintechs se preocupam bastante em ter um produto adequado 
e homologado para atender a esse mercado. 

ESSAS SOLUÇÕES PRECISAM
SER CUSTOMIZADAS?

Customização sempre existirá, 
cada corporação tem suas próprias 

características. Entendo que cada vez 
mais os integradores vão caminhar junto 

com os fabricantes para complementar as 
ofertas customizando-as para os clientes.
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O QUE TEM SIDO FEITO PARA 
SANAR ESSE PROBLEMA?
Hoje, o que vemos é um investimento 
alto das empresas para conseguir 
essa segurança de informação. O 
impacto de uma fraude ou de um 
vazamento às vezes é muito maior 
que multas que serão aplicadas e 
podem realmente afetar de forma 
negativa a imagem da empresa.

V. EXPERIÊNCIA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO
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QUE SOLUÇÕES CX/UX SÃO AS MAIS 
INDICADAS PARA O MERCADO FINANCEIRO?
Quando falamos de CX/UX, estamos falando de uma gama 
enorme de soluções que vão desde a experiência física em 
alguma loja ou agência até a experiência telefônica ou 
online. É uma grande preocupação de todas as empresas que 
trabalham com qualquer sistema de informação. Todas elas 
têm equipes bem formadas para torná-los mais amigáveis. 
Isso vale para CRM ou para qualquer outra aplicação.

QUAL É O PAPEL DOS DADOS NESSE PERCURSO?
Todo sistema de informação é necessário para  

alimentar uma melhor experiência do cliente. Toda a 
parte de criação de uma base de dados e estrutura 

analítica irá alimentar qualquer sistema para 
proporcionar uma experiência melhor para o cliente.

O QUE VEM A SER A 
ELEVAÇÃO DOS CANAIS  
DE ATENDIMENTO?
Elevação de canais é a 
funcionalidade de um sistema  
de atendimento que permite  
disponibilizar para o cliente a 
mudança do canal de atendimento 
durante o atendimento. 

COMO AS TECNOLOGIAS 
MANTÊM A CONFORMIDADE 
COM A LGPD?
Os melhores desenvolvedores de 
tecnologias já embarcaram em 
suas soluções toda a certificação 
LGPD, disponibilizando ferramentas 
dentro das soluções para entrar 
em conformidade com a lei. 
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UM EXEMPLO DE ELEVAÇÃO DE CANAIS
Ao falar com uma operadora de TV 
a cabo pelo telefone para mudar o 
endereço, o cliente vai entrar em uma 
apresentação e por isso não poderá 
continuar se comunicando por voz.  
A empresa migra então esse atendimento 
facilmente para texto, sem perder o 
contexto, sendo possível finalizá-lo sem 
que o cliente tenha de ligar de novo,  
o que melhora muito a sua experiência. 

C
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COMO ANDA A SATISFAÇÃO DOS 
CLIENTES QUANTO À SUA EXPERIÊNCIA 

DIGITAL COM OS BANCOS?
De acordo com a Análise de Mercado 

Bancos Digitais que a idwall acaba de lançar, 
61,7% das pessoas afirmaram que estão 
utilizando mais o atendimento online do 

que antes da pandemia. Além do impacto 
nos desbancarizados, mais pessoas também 

relataram ter aumentado 
o uso do atendimento 

bancário digital 
na pandemia 

(58%), enquanto 
74% daquelas 

que deram 
uma resposta 

conclusiva 
afirmaram estar 
satisfeitas com o 
atendimento digital. 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA ISSO? 
Com a pandemia e o aumento da necessidade por canais digitais de transação e atendimento 
bancário, os números de acesso aos serviços financeiros digitais tiveram um grande aumento 
- tanto para mobile quanto para internet banking. O acesso a contas bancárias pelo celular 
cresceu 135% entre 2016 e 2020 - quase 32 vezes mais que a taxa de crescimento de 
brasileiros com smartphones no mesmo período. Fazer atendimento digital com tecnologia de 
ponta e bem estruturada é um diferencial competitivo. Estudos comprovam que instituições 
com um melhor onboarding tiveram uma taxa de crescimento de cliente mais acelerada.

QUAIS SÃO AS RAZÕES DESSA SATISFAÇÃO? 
Pesquisas anteriores mostraram que tarifas, transparência, 
segurança e baixa burocracia eram as coisas mais importantes 
para os consumidores. Quando vemos a atuação das 
fintechs, que têm o cliente como o centro do negócio, isso 
contribuiu para construir uma relação diferente com os usuários 
e para aumentar a percepção de valor dessas instituições.

E A SATISFAÇÃO COM AS FINTECHS? 
As fintechs vêm apresentando um crescimento 

enorme: entre oito analisadas no estudo, percebemos 
um crescimento médio de 127%. Também vimos que 

o share das cinco maiores instituições do país, tanto 
no que tange aos ativos quanto à disponibilidade de 

crédito, vem caindo, o que mostra que as fintechs vêm 
ganhando espaço nos celulares dos brasileiros.
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QUANTO É RELEVANTE 
O ONBOARDING NA 
EXPERIÊNCIA DOS CLIENTES? 
Extremamente relevante: estudos 
da idwall mostraram que as pessoas 
que avaliaram a experiência de 
onboarding, com notas de 9 a 
10, estão 642% mais propensas a 
seguirem na instituição financeira. 

Também vimos que 
comparando a taxa 

de crescimento de 
cliente com a 
experiência do 
onboarding, 
os bancos 
com melhor 
onboarding 

conseguiram 
crescer de forma 

mais rápida. 
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QUAIS SÃO OS FATORES OBSERVADOS PARA QUE 
UM ONBOARDING SEJA CONSIDERADO EXCELENTE? 
A idwall percebeu, em suas análises, que alguns fatores, como tempo, número 
de campos e ações requeridas têm impacto direto na experiência do usuário, 
exatamente por influenciarem na percepção de burocracia e cansaço. Um 
onboarding excelente é aquele que tem o nível de segurança e de ações 
requeridas dentro do necessário para aquela operação. Modelos de onboarding 
como o de chat e o bifaseamento do fluxo conseguiram mostrar que esses dois 
pontos podem conversar entre si e garantir a qualidade em ambos os fatores.

COMO MELHORAR O PROCESSO DE ONBOARDING? 
Cada processo tem suas especificidades, mas existem  

algumas dicas que recorrentemente ajudam as instituições:
• Questionar se todas as ações que foram requeridas do seu usuário 

são de fato necessárias para os serviços que ele está usando.
• Dividir as ações em requeridas (obrigatório), necessárias (a instituição precisa 
disso), nice to have (como ofertas de produtos, senha de cartão), entre outras.
• Distribuir essas ações no tempo, com interações mais curtas e objetivas para 
que os usuários possam usar o app sem grandes atritos (quando for possível).

COMO O CX E O UX PODEM 
RESOLVER ESSE PROBLEMA? 

Diversos estudos já mostram o impacto do CX e do UX 
nos negócios e na lucratividade/faturamento da empresa 

(como é apontado pelo Gartner). O grande papel de 
uma experiência boa é o de transformar um processo 
complexo, desgastante e com muita fricção em algo  

mais simplificado, que traga valor para o usuário e que, 
mesmo com várias informações sendo requeridas, consiga 

fazer com que ele se sinta atraído a terminar o processo.

O DROPOUT ACONTECE POR QUAIS MOTIVOS? 
O dropout ocorre por inúmeras razões, mas as principais são voltadas a problemas 
relacionados à percepção de valor do usuário ou a problemas técnicos. No primeiro 
motivo, estão os problemas relacionados ao interesse do usuário (como desinteresse 
em continuar, “preguiça”, falta de tempo etc.) que fazem com que ele compare a 
percepção de valor daquele cadastro e o esforço que tem de despender naquele 
momento. Já no segundo problema, são questões em que alguma inviabilidade 
técnica (como a selfie não ter funcionado, o SMS não ter chegado, o app ter dado 
crash) fizeram com que o usuário não pudesse seguir no fluxo.
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COMO A SEGURANÇA IMPACTA 
A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE? 
Existe uma correlação direta entre o nível 
de segurança e o atrito atrelado a ela, se 
compararmos por exemplo a diferença de check 
in em um aeroporto e em um hotel, o maior nível 
de segurança dos aeroportos (bastante atrelado 
ao risco) acaba requerendo muito mais etapas 
e processos para garantir a segurança, tornando 
a experiência mais morosa e burocrática. 

VI. CENÁRIO DO CX NO BRASIL



O PROCESSO DE KYC CRIA ATRITO NO UX? 
Não é possível dizer que não, mas não necessariamente 

isso quer dizer que sim. O processo de KYC é 
extremamente necessário para que se possa criar um 

ambiente seguro e facilitar a tomada de risco de quais 
serviços oferecer e para quais usuários. Quanto maior a 

segurança, maior costuma ser a fricção, mas, como visto 
no último ranking de onboarding (de 2020), algumas 

instituições criaram modelos, como o de chat, que provam 
que esse atrito pode ser bastante reduzido. 

A LGPD CRIA ATRITO OU 
MELHORA A EXPERIÊNCIA? 

Como a LGPD impacta positivamente os 
usuários, com mais dados e de maneira 

mais estruturada, será possível abrir 
novas possibilidades e fazer com que as 

instituições se aproximem deles. 

QUAIS OUTRAS TECNOLOGIAS 
DEVEM SER UTILIZADAS?
Tecnologias relacionadas a validações biométricas 
também tendem a ser grandes tendências,  
por reduzirem consideravelmente o atrito, sem diminuir  
a segurança das instituições. Também já começamos  
a ver a substituição de processos como comprovação 
de residência e de identidade serem realizados  
por meio das validações biométricas.

QUAIS SERÃO AS PRÓXIMAS ESTRATÉGIAS/TECNOLOGIAS 
PARA LEVAR O CX E O UX EM SERVIÇOS BANCÁRIOS À EXCELÊNCIA? 
Tecnologias como chat e machine learning já vêm sendo amplamente 
utilizadas pelas instituições financeiras para melhorar a experiência dos usuários. 
Essas tecnologias podem auxiliar, agora, em outros pontos da jornada, como 
previsibilidade de gastos, assistência financeira, melhoria nos modelos de 
atendimento, maior disponibilidade de serviços etc. Modelos no exterior mostram 
algumas dessas tendências na prática, em que os chats de alguns bancos são 
assistentes financeiros, que ajudam os usuários a ter uma vida financeira melhor.
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VII. DESAFIOS

QUAIS SÃO OS DESAFIOS 
RELACIONADOS À ADOÇÃO DE  

NOVAS TECNOLOGIAS CX/UX PELAS  
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS?
São várias gerações que gostam 

de ser atendidas de formas distintas.  
A ideia é equilibrar isso para ter  

o maior número de pessoas satisfeitas.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS PARA UMA EXPERIÊNCIA 
FLUIDA NOS APPS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS?

Quando falamos da experiência no cadastro, o objetivo é 
conseguir balancear o nível de segurança necessário versus a 
melhor experiência para o cliente. O processo de onboarding 
causa fricção tanto para o usuário quanto para a instituição, 

que tem de seguir uma série de normas e solicitar diversas 
informações para os usuários, tanto para estar em  
compliance com as regulamentações quanto para  

conseguir definir o risco dos usuários e mitigar fraudes. 

QUAIS SÃO OS DESAFIOS NA EXPERIÊNCIA 
DO CLIENTE NO INTERNET BANKING? 

O internet banking tem outros desafios, principalmente pelo tipo de uso.  
O crescimento do uso do mobile banking, muito atrelado ao aumento do 

número de pessoas que acessam a internet pelo celular, cria um problema 
estrutural para o internet banking, que é mais difícil de acessar por possuir a 
necessidade de recursos externos (como o próprio token). Esses fatores criam 

uma fricção consideravelmente maior no uso do sistema, que, por mais útil que 
seja, não tem a mesma capilaridade de acesso que o mobile banking.

COMO EQUALIZAR SEGURANÇA  
E EXPERIÊNCIA NO ONBOARDING?
Aumentar o nível de segurança consequentemente  
aumenta a fricção com os usuários e impacta os fatores  
que os levam a ter uma experiência mais fluida no app.  
Um onboarding de sucesso é exatamente aquele  
que consegue construir o melhor trade off entre um  
onboarding seguro, compliance e uma boa experiência.
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CONSIDERANDO A EXCELÊNCIA EM CX,  
QUAIS SÃO OS CAMINHOS DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR?
A maioria dos clientes (81%), hoje, tenta resolver seus problemas ou se relacionar 
com uma empresa por meio das ferramentas disponibilizadas por elas para o 
atendimento. Assim, quando o consumidor liga para falar com um colaborador 
da companhia evidencia que houve algum problema. A experiência tem de ser 
completa na capacidade de se relacionar com as empresas. As pessoas não 
deveriam ter de entrar no app para pagar uma conta, o banco deveria notificá-las 
perguntando se podem pagar a conta, já que aquele é o dia do vencimento,  
por exemplo. A automação do atendimento ao consumidor tem de ser inteligente.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE O ATENDIMENTO 
TRADICIONAL ENFRENTA PARA ALCANÇAR EXCELÊNCIA?
A maioria dos atendimentos em todo o mundo ainda não tem uma jornada 
única e não utiliza as tecnologias disponíveis. Um problema é que, para 
cada canal disponibilizado, a jornada do cliente é diferente. Os canais não se 
comunicam, o sistema de atendimento não está perfeitamente integrado ao 
CRM e não se conecta com os canais disponíveis no omnichannel. Ou seja, 
dependendo do canal que se escolher, a experiência vai ser diferente.

COMO SERÃO AS SOLUÇÕES COM  
FOCO EM CX DAQUI PARA A FRENTE?

Sem dúvida, a grande tendência está baseada em dois focos: 
Digital First e Automation First. No máximo em três anos, 80% da 
jornada dos clientes com as empresas será digital e automatizada, 

e somente 20% deve chegar ao atendimento humano, 
independentemente do canal de comunicação escolhido pelo 

cliente - uma jornada única para cada tipo de cliente. 
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COMO O SETOR DE ATENDIMENTO PODE 
CONCILIAR AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 
E DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE COM A 
NECESSIDADE DE REDUZIR CUSTOS?
Quando se tem uma jornada única de 
experiência para os clientes, todo o processo 
de atendimento tem ganho e aumento na 
eficiência. Com a utilização das soluções mais 
modernas e inovadoras, é possível conseguir 
uma redução média de 35% dos custos 
de um contact center, com a melhoria na 
produtividade do agente, redução do tempo de 

espera e aperfeiçoamento 
operacional. Essa redução 

e esse aumento 
na eficiência no 
atendimento 
melhoram 
diretamente a 
satisfação dos 
clientes (NPS) das 

empresas em cerca 
de 20% em média.

QUAIS SÃO OS CAMINHOS 
MODERNOS DE SOLUÇÕES 
DE ATENDIMENTO PARA A 
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE?
Sempre existe uma maneira 

melhor de atender os clientes, 
todos já tivemos experiências 

negativas com empresas quando 
as coisas não vão bem como 

esperávamos. As empresas que 
vão se destacar e fazer 

crescer seus negócios 
são hoje as que 

apresentam 
jornadas únicas 
de experiência 

para seus 
clientes, de 
acordo com 

sua relação 
com elas. Não 

importa se o cliente 
entrou em uma loja, 
comprou um produto e agora 

usa seu celular por chat ou pela 
web para tratar de um problema. 
A experiência tem de ser única e 

automatizada por todos os canais, 
inclusive o humano.



 

QUAIS SÃO OS DESAFIOS DA 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

NA MANUTENÇÃO DA 
QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA 

DO CLIENTE/USUÁRIO?
A segurança da informação pode 
ser resumida em dois problemas: 
1. garantir que as comunicações 
entre o João e o José não sejam 
bisbilhotadas pelo Antônio e 

2. garantir que não haja 
roubo de identidade, 

isto é, que a 
conversa entre 

João e José 
seja realmente 

entre eles e não 
entre Antônio 
(disfarçado de 

João) e José.

COMO RESOLVER ESSES DESAFIOS?
O problema 1 está razoavelmente equacionado por meio da criptografia da comunicação entre o João e o José, e pouco afeta a experiência de  
usuário. O WhatsApp é criptografado de ponta a ponta. O problema 2 é bem mais difícil de resolver, pois exige a participação ativa do João e do José 
e certamente vai piorar um pouquinho a experiência como cliente. Uma boa maneira de se confirmar a autenticidade da identidade dos indivíduos  
é com a dupla autenticação, que é usada no WhatsApp. Pode ser bastante forte, usando dispositivos OTP – on time password, em que um password é 
gerado para cada sessão ou interação dos usuários com a aplicação. E pode ser feito com o envio de código por SMS, WhatsApp ou outro aplicativo. 
Bastante utilizada em bancos, pois são geralmente números com até oito dígitos. Mas os usuários usam números familiares, como mês e ano de 
nascimento de filhos ou 123456 ou 654321 ou, ainda, anotam em papeizinhos na carteira, o que torna essas passwords inseguras. Três tentativas e a  
conta é bloqueada. É chato e desconfortável ter de ir até a agência ou a um caixa eletrônico para resolver o problema, mas totalmente necessário.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
TECNOLOGIAS QUE PERMITEM 
EQUILIBRAR ESSA EQUAÇÃO?

São diversas tecnologias, desde criptografia 
de arquivos, criptografia de comunicação, 

identificação por OTP, identificação por 
certificado digital, identificação biométrica, 
impressões digitais, reconhecimento facial, 

DNA (por que não?), íris etc.

COMO CONCILIAR SEGURANÇA E EXPERIÊNCIA SEM ATRITO?
Usando um jargão caro aos economistas, é um trade off entre CX/UX e 
segurança. As instituições financeiras do mundo inteiro equacionaram 

isso com o OTP, porém pedindo a segunda password só em transferências 
e pagamentos acima de um certo valor. Nesse caso, o furto de valores 

pequenos é assumido pelo banco, uma espécie de investimento em 
marketing para manter a clientela satisfeita. Cada caso tem de ser 

devidamente estudado, e uma amostra dos usuários deve ser consultada, 
para se chegar a um compromisso entre risco e satisfação dos clientes.
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COMO ESSAS 
TECNOLOGIAS 

FUNCIONAM? 
O principal 
problema 
não está nas 
tecnologias, 

mas justamente 
nos usuários (CX/

UX), nos clientes, que 
inadvertidamente são 
vítimas de phishing e 
acabam expondo seus 
dados, sua identidade 
para criminosos, ou 
são traídos pelas redes 
sociais, onde expõem 
fotos, dados de  
pais, filhos, netos,  
hábitos pessoais,  
localização.
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QUAIS SÃO OS DESAFIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
NO MERCADO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANTO AO CX?
Conseguir fazer aplicativos que permitam uma experiência agradável 
para os clientes, enquanto mantêm a segurança necessária às 
transações bancárias. Caixas eletrônicos que forneçam todas as 
informações para seus clientes, mas não entreguem seus investimentos 
nem a classificação no banco, nem tampouco revelem se são clientes 
especiais, clientes private, mas ainda assim os reconheçam como tal.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE 
AS INSTITUIÇÕES PRECISAM ENFRENTAR?
Esses problemas podem incluir roubo de identidade, diluição de perímetro 
etc. Para os bancos, nunca houve propriamente um perímetro, já que 
os usuários podem acessar o internet banking de qualquer dispositivo. 
Criptografar as comunicações entre o banco e seus clientes também não é 
um problema. Garantir a identidade do cliente sim. É o principal problema, 
resolvido por tokens, por OTP, mas parece que o futuro está na biometria, 
pois ninguém vai esquecer a sua impressão digital ou a sua face.
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