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Tendências 
O mercado de Serviços Financeiros continua a enfrentar 
mudanças significativas. As expectativas dos clientes em 
rápida evolução, juntamente com as realidades físicas da 
pandemia de COVID-19, estão impulsionando um realinha-
mento substancial dos conceitos básicos da experiência 
do cliente. A experiência de serviços financeiros está se 
tornando cada vez mais digital para os clientes, sendo 
que mais de 50% 1 esperam que seus provedores  
ofereçam propostas além dos serviços tradicionais. 

Empresas de serviços financeiros tão distintas quanto 
bancos, gestão de patrimônio, seguros e plataformas de 
pagamento estão correndo para chegar a 100% digital e 
tornar cada interação ainda mais pessoal. Isso afeta todos 
os aspectos do negócio e as organizações estão sentindo 
a pressão para entregar os serviços – 73% dos clientes 
dizem que mudarão de empresa após uma experiência de 
serviço ruim 2.

Filosofias que priorizam o cliente e uma forte presença 
digital são necessárias para modernizar a experiência de 
atendimento ao cliente de serviços financeiros, aprofun-
dando assim a fidelidade do cliente. Com a mudança para 
o digital, surge a necessidade de aumentar a personaliza-
ção dos serviços para aprofundar a confiança, especial-
mente à medida que continuamos a reduzir o  
contato humano.

80%
dos pontos de contato com 
instituições financeiras, agora 
estão nos canais digitais 3

5,4x
A adoção de autoatendimento 
cresceu 5,4x em serviços financeiros 4

42%
de clientes “se irritam”  
quando o conteúdo não é 
personalizado 5

TO R N A N D O  P E S S O A L :

3 maneiras de aprofundar 
a confiança e construir 
relacionamentos por  
meio da personalização
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Tornando digital.  
Tornando pessoal. 
As instituições financeiras já estavam se tornando digitais 
antes da pandemia. Então, o fato de muitas filiais serem 
fechadas, o crescimento maciço do tráfego on-line e móvel 
ser evidente, além de um aumento considerável na 
demanda, testaram suas novas bases tecnológicas. 
Infelizmente, uma boa parte da indústria ficou para trás. 

O ano passado viu investimentos enormes na construção 
de bases digitais sólidas para reforçar a experiência do 
cliente (CX). Embora o retorno às opções presenciais 
continue, a adoção do modelo digital veio para ficar. Os 
clientes querem interagir com os provedores em seu 
canal preferido, querem ajudar a si mesmos e desejam 
que tudo isso aconteça em velocidades digitais.

Devido à capacidade cada vez menor de diferenciar as 
ofertas tradicionais, um relacionamento baseado em 
confiança rapidamente se torna a chave para manter os 
clientes. No entanto, não podendo mais contar com as 
interações presenciais do passado, as instituições 
precisam construir essa confiança no mundo digital 
demonstrando um profundo conhecimento de seus 
clientes. Como resultado, as organizações de serviços 
financeiros estão se ajustando rapidamente para obter 
uma visão completa de seus clientes, aproveitando esse 
conhecimento baseado em confiança e adaptando 
serviços e ofertas de acordo.

21%

Nº1

acima  
de 50%

aumento de clientes que dão mais 
importância às experiências do que às 
taxas (desde 2015) 9

A relação custo-benefício é agora o fator 
número um para quem está decidindo se 
vai se envolver com uma instituição 10

dos clientes estão interessados em  
ofertas de produtos e serviços integrados, 
baseados em necessidades 11

71%
das empresas de serviços financeiros estão 
investindo em ferramentas digitais para 
melhorar a experiência do cliente (CX) 6

78%
estão procurando novas maneiras de 
envolver os clientes – 40% nomearam 
aplicativos de conversas por redes 
sociais e 28% apontaram o SMS 7

55%
esperará 1 hora ou menos para 
mudar de canal, se o problema 
não for resolvido 8
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Crie confiança em todo e qualquer canal 
Existem ótimas maneiras de os provedores de serviços financeiros enfrentarem esses desafios de frente. Com uma plataforma 
de atendimento ao cliente moderna e ágil, as organizações podem integrar perfeitamente os serviços digitais em novos canais e 
obter informações do cliente de forma abrangente, inclusive no aspecto pessoal. 

Aqui estão 3 maneiras de construir confiança por meio da personalização:

1. Ofereça experiências digitais omnichannel

2. Ofereça experiências personalizadas

Os clientes estão entrando em contato com provedores de serviços 

financeiros a partir de vários canais que utilizam todos os dias. Quer a 

conversa comece por telefone, e-mail ou canais de conversa em redes 

sociais, como Facebook Messenger e WhatsApp, as organizações 

precisam ser ágeis e atender aos clientes onde eles estão, com contexto 

completo do cliente e uma abordagem personalizada.

As experiências omnichannel fornecem aos clientes as informações 

necessárias de maneira rápida e fácil, independentemente do canal 

que estejam usando. Além disso, as experiências omnichannel 

garantem que o histórico da conversa e o contexto viajem com o 

cliente de canal para canal, permitindo que os agentes ofereçam um 

A diferenciação de serviços financeiros tornou-se mais desafiadora, 

aumentando a importância de construir um relacionamento digital 

confiável baseado em experiências personalizadas. As instituições devem 

ser capazes de acessar, manter e combinar dados significativos do cliente 

– incluindo histórico abrangente do cliente, identificação do cliente, prefe-

rências de canal e expectativas de idioma – de vários canais. 

Com uma visualização unificada do cliente, os agentes ao vivo e os 

chatbots com inteligência artificial podem fornecer orientação e conteúdo 

direcionado para um autoatendimento imediato e útil ao cliente. Como 

resultado, os clientes obtêm as informações e a resolução de que 

precisam mais rapidamente, o que gera confiança ativamente.

Dados do cliente consolidados e contextualizados permitem que as 

empresas identifiquem e forneçam serviços personalizados, além de 

ofertas de novos produtos, demonstrando, inclusive, que elas têm um 

profundo entendimento da situação financeira de um cliente, assim 

como interesse em seu bem-estar futuro. Por exemplo, os insights 

podem ser usados para enviar alertas sobre cobranças futuras ou 

avisos de saque a descoberto. Ou ofertas podem ser feitas para 

suporte melhor e mais personalizado. Por exemplo, se um cliente 

entrar em contato com um possível problema de fraude por chat em 

tempo real, a conversa poderá ser iniciada e, em seguida, enviada 

para outro canal, com um agente entrando em contato por telefone 

para uma resolução rápida.

Os agentes também podem oferecer aos clientes um conjunto de 

opções de onde eles gostariam de continuar a conversa ou como 

gostariam de ser notificados de uma resposta mais tarde. A 

experiência omnichannel ideal capacita clientes e agentes com os 

detalhes adequados, na hora exata e no canal certo, sempre 

mantendo os negócios em movimento a fim de criar fidelidade.

consolidar políticas com base em atualizações recentes da conta, 

como uma mudança de nome. O serviço proativo e personalizado 

ajuda as instituições a aumentar o valor do cliente e construir 

confiança.

Estabelecer confiança em um mundo digital também exige que as 

organizações forneçam serviços rápidos que sejam tão facilmente 

acessíveis quanto o Google. É por isso que as instituições financeiras 

em todo o mundo estão de olho no autoatendimento como um 

elemento crítico de relacionamentos confiáveis. Quando os clientes 

podem resolver seus próprios problemas por meio de opções de 

autoatendimento, como páginas de perguntas frequentes ou centrais 

de ajuda, não precisam procurar suporte adicional, eles obtêm as 

informações de que precisam rapidamente. 

Ao definir sua estratégia de autoatendimento, é fundamental construir 

uma base de conhecimento intuitiva e fácil de usar que não exija uma 

equipe dedicada. Essa base de conhecimento pode fornecer acesso 

rápido aos principais recursos, respostas a perguntas comuns e 

informações personalizadas com base no perfil exclusivo do cliente.
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3. Capacite as equipes para oferecer um serviço excepcional

Queremos facilitar as coisas para nossos clientes, mas também queremos 

capacitar as pessoas que os auxiliam quando entram em contato. 

Nenhuma plataforma de serviço moderna teria valor se não aumentasse a 

produtividade dos agentes e os ajudasse a resolver problemas com mais 

rapidez e eficiência. Quando todas as informações importantes estão em 

um só lugar, os agentes não precisam mais procurar os dados relevantes 

e o contexto de que precisam para atender melhor seus clientes. 

Um espaço de trabalho unificado e concentrado em conversas fornece 

um contexto completo ao cliente e permite uma colaboração sem 

Ajudamos instituições financeiras como a sua

esforço. Os agentes podem ver detalhes financeiros, ofertas e interações 

anteriores, para que tenham uma visão completa. Eles podem então 

transformar esses dados em insights acionáveis para oferecer um serviço 

mais personalizado. Por exemplo, os agentes podem informar os clientes 

sobre os benefícios de valor agregado que podem ativar em suas contas ou 

apresentar a eles informações sobre políticas e conteúdo educacional. 

Capacitar os agentes com o conhecimento para realizar essas ações cria 

uma experiência de cliente altamente valiosa e contínua, podendo até levar 

à expansão das contas dos clientes.
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Para obter mais informações, acesse  
zendesk.com/financial-services

Com a Zendesk, as instituições financeiras podem oferecer 
experiências do cliente omnichannel e personalizadas capazes de 
aprofundar a confiança. Os agentes estão preparados para o 
sucesso graças a espaços de trabalho poderosos e unificados, bem 
como para a gestão do conhecimento voltada aos serviços 
personalizados. Com o mais alto padrão de segurança de dados 
para garantir que tudo permaneça seguro e íntegro, a Zendesk 
mantém sua empresa sincronizada ao integrar canais, sistemas e 
dados de clientes ao cenário de tecnologia existente. 

Seja você uma empresa em crescimento ou estabelecida no 
setor de bancos, seguros, gestão de patrimônio ou pagamentos, 
a Zendesk ajudará a fornecer suporte tranquilo em escala e 
proporcionar uma experiência melhor aos seus clientes.
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