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Visão geral

Interações
que se tornam
conexões
Como uma abordagem mais humana pode
ajudar bancos a reter fidelidade e confiança
em uma era de digitalização em massa.
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As circunstâncias sem
precedentes de 2020
impulsionaram uma
rápida adoção aos serviços
bancários digitais. Os
executivos de bancos
podem comemorar, mas
a velocidade desenfreada
dessa mudança criou um
grande risco que requer
atenção urgente.

A ameaça é: se o engajamento for essencialmente digital,
como os bancos podem preservar qualquer vínculo de conexão
pessoal e emocional com seus clientes? E caso percam isso,
como poderão evitar a comoditização e oferecer serviços
bancários personalizados e de excelência?
Nosso estudo, baseado em uma pesquisa com mais de 47.000
correntistas em 28 mercados, destaca as variações no
comportamento e nas preferências dos clientes durante estes
tempos turbulentos. Da adesão acelerada às videoconferências
à redução da abertura de novas contas, o relatório mostra não
apenas quais hábitos mudaram, mas também quais desses
tendem a se manter presentes à medida que o mundo volta
gradualmente à normalidade.
Compreender as mudanças no comportamento dos consumidores
é uma coisa. Agir sobre elas é outra. Ao inserir-se sensações
humanas e personalizadas nos canais digitais, onde elas têm seu
impacto positivo potencializado, os bancos têm uma oportunidade
de criar fortes conexões com seus clientes, de construir confiança
e, acima de tudo, de impulsionar seu crescimento.
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Seção 1

Por que a
personalidade
digital importa

Parabéns! Seu financiamento foi
aprovado. Apenas mais alguns
passos para podermos confirmar
que tudo está resolvido...
Está ótimo,
obrigada!

Destaque-se e conquiste confiança numa
época de hiperdigitalização
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Durante muitos anos, os
bancos têm incentivado
seus correntistas a se
comunicarem com eles
através dos canais digitais.
Ao invés de se dirigirem a
uma agência, os clientes
que queriam abrir uma
nova conta eram
orientados a fazê-lo online.
Além disso, em vez de ligar
para o banco, os clientes
eram incentivados a
resolver questões
digitalmente.

A razão dos bancos era óbvia. Ao migrar
as interações de baixo valor agregado e
de natureza puramente processual para os
canais digitais – enquanto mantinham as
atividades de valor mais elevado e mais
complexas para tratamento nas agências –
eles economizavam nos custos e
protegiam seus relacionamentos pessoais
com os clientes. Trata-se de uma lógica
que levou a uma redução gradual de 3% a
4% das agências físicas em diversos países
desenvolvidos; sendo que em alguns
mercados, os fechamentos ocorreram em
proporção bem mais elevada.1
Embora os bancos tenham tido algum
sucesso, a adoção aos canais digitais por
parte dos clientes foi lenta em todas as
atividades, exceto as mais básicas. Certos
segmentos de clientes ainda visitavam
suas agências para coisas que poderiam
ser facilmente feitas online, e até mesmo
os clientes mais adeptos à tecnologia
ainda gostavam do conforto de abrir
novas contas, resolver problemas ou
receber consultoria de produtos mais
complexos presencialmente na agência.
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Com o fechamento de muitas agências
bancárias devido aos lockdowns e ao fato de
os call centers estarem extremamente
sobrecarregados por longos períodos em
2020, consumidores de todas as idades não
tinham outra opção além de interagir com
seus bancos através dos canais digitais. E os
bancos fizeram a sua parte: quando os
lockdowns foram decretados, muitos agiram
acelerando seus programas de digitalização
para garantir que seus clientes pudessem
acessar serviços online. Como consequência,
a migração para o digital que poderia levar
anos – se não décadas – aconteceu em
meses. Para ilustrar isso, cerca de 50% dos
consumidores agora interagem com seus
bancos através de aplicativos móveis ou
websites ao menos uma vez por semana;
dois anos atrás, eram apenas 32%. Enquanto
isso, o volume de transações nas agências
nos EUA caiu 30-40%.2
Os resultados financeiros dos bancos no 3º
trimestre de 2020 indicam que, após a adoção
acelerada no momento do surgimento da
pandemia da COVID-19, a adoção digital
estabilizou-se. Nos EUA, por exemplo, o US
Bank reportou que 76% de seus clientes eram
digitalmente ativos em agosto de 2020.

comparando com 77% em maio de 2020.3
Mesmo assim, o engaja-mento digital em
todos os segmentos de consumidores está
nitidamente mais alto se comparado aos
níveis de antes da pandemia.

A migração digital também
acelera a comoditização e
ameaça a confiança
Para os bancos, essa súbita escalada do
engajamento digital podia ser ao mesmo
tempo uma bênção e uma maldição. Muitos
ainda não conseguiram inserir humanização,
personalidade e personalização em suas
interações digitais e touchpoints de marketing
– iniciativas que são tipicamente fornecidas
por equipes qualificadas. Sem este toque
humano, bancos se arriscam a enfraquecer
suas já frágeis conexões pessoais e emocionais
com seus consumidores. Ao ignorarem isso,
os clientes podem se tornar frios com seus
bancos – como são, por exemplo, com seus
provedores de saneamento básico. E sem
uma conexão emocional, serviços bancários
tendem a se tornar comoditizados, com os
clientes focando somente no preço.
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Existe um outro problema. A corrida para o
digital agrava a tendência pré-COVID-19 de
diminuição da confiança do consumidor nas
perspectivas de longo prazo. Embora muitos
correntistas acreditem que seus bancos, até
hoje, responderam adequadamente à
pandemia, somente 29% confiam neles para
cuidar de sua saúde financeira a longo prazo,
comparando com 43% dois anos atrás.
Esta ausência de confiança torna os
consumidores cada vez mais céticos sobre
participar de iniciativas digitais, tais como
compartilhamento de dados, que poderiam
beneficiar ambos os lados – tanto os
consumidores quanto os bancos. Apenas
uma pequena maioria (53%) dos
consumidores está disposta a compartilhar
informação mais pessoal com seus bancos
em troca de benefícios adicionais e de um
serviço mais personalizado e relevante, o
que representa um leve declínio dos 55%
verificados dois anos atrás.
Confiança também é crucial para bancos
capitalizarem sobre uma das mais
promissoras oportunidades para o
crescimento de suas receitas: novos

serviços digitais de aconselhamento que
ajudam clientes a otimizar seus gastos
diários, racionalizar seu portfólio de
produtos e se beneficiar de consultoria de
planejamento financeiro customizada. De
acordo com nosso relatório Purpose-driven
Banking (Serviços Bancários Baseados
em Propósito, em inglês) estes serviços
poderiam gerar em média um aumento
das receitas do varejo da ordem de 9%
para bancos atualmente existentes.4

Modismo ou futuro?
Bancos precisam responder com firmeza ao
duplo risco, tanto da comoditização quanto
da diminuição da confiança. Primeiramente,
entendendo exatamente como foram as
mudanças nas aspirações e preferências
dos consumidores de serviços bancários,
assim como foram as alterações na opinião
de grupos específicos de clientes. Em um
segundo momento, eles precisam estabelecer
se estas mudanças no comportamento são
permanentes e se manterão para além da
pandemia ou se são modas temporárias
derivadas do ambiente atual e que se
extinguirão quando voltarmos à vida normal.
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De posse desses insights, os bancos
poderão se adaptar em torno dos novos
comportamentos e preferências dos
consumidores. Para isto acontecer, será
crucial inserir o elemento de humanização
por meio de uma “personalidade digital da
marca” e incorporar experiências
personalizadas às jornadas digitais dos
clientes nos momentos mais importantes
delas. Isto envolve, por exemplo, garantir
que conversas com chatbots sejam o mais
naturais e fluentes quanto possível.
CMOs têm um importante papel a
desempenhar. Ao inserirem personalidade
de marca e humanização em todas as
interações com clientes, incluindo em suas
táticas de marketing direto como e-mails,
correspondências, notificações de push
e comunicações diretas nos seus websites,
eles podem ajudar a compensar a falta
de interações genuinamente humanas.

bancos encontrar o equilíbrio correto
entre essas iniciativas que reproduzam
humanizações com a disponibilização de
profissionais reais que possam aconselhar
seus clientes.
Nada disto é fácil. Afinal, bancos precisam
melhorar suas relações com consumidores
ao mesmo tempo em que também
necessitam tomar decisões de crédito
mais difíceis e se preparar para o fim dos
subsídios e suportes financeiros relativos
à COVID-19.
Os insights de consumidores deste estudo
podem ajudar, informando ações de curto
prazo e impulsionando sucesso para o
horizonte de longo prazo. Se responderem
bem a estes insights, os bancos poderão
traçar um plano para um futuro em que
sejam humanos, confiáveis e relevantes de
maneira sustentável.

Em um mundo em que consumidores
usam canais digitais de serviços bancários
em uma frequência muito maior, criar a
experiência de consumo ideal exige aos
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Seção 2

(Re)
apresentando
as personas
A evolução das mudanças de comportamento
em serviços bancários
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Quem são elas? Definição das personas
As demandas dos consumidores de serviços bancários variam por idade, gênero, onde vivem e quanto
ganham. Mas suas preferências são conduzidas principalmente pela personalidade. Para ajudar no
entendimento, replicamos a metodologia desenvolvida para nosso estudo de 2018 a fim de dividir
nossos consumidores pesquisados em quatro grupos: Pragmáticos, Conservadores, Pioneiros e Céticos.

Pragmaticos

Conservadores

Pioneiros

Céticos

Agnósticos em relação à confiança
e aos canais, os Pragmáticos veem
a tecnologia como um meio para
atingir uma finalidade mais do que
uma paixão de longo prazo. Eles
estão satisfeitos com os níveis de
serviço que recebem e esperam um
bom retorno de prestadores de
serviços bancários e seguradoras.

Estes clientes valorizam o toque
humano e evitam tecnologia
sempre que possível. Mostram
baixos níveis de engajamento e
satisfação com seus provedores
de serviços financeiros, e a
confiança é baixa também.

Este grupo reúne os tomadores
de riscos, que são experientes em
tecnologia e ávidos por inovação.
Eles apreciam se envolver
com provedores de serviços
financeiros por meio de canais
digitais e dispositivos móveis.

Desconfiados da tecnologia e
geralmente insatisfeitos com seus
provedores de serviços financeiros,
estes consumidores são também o
s menos confiantes. Representando
38% de todos os consumidores,
eles compõem o maior grupo de
personas no estudo deste ano.
9

Comparando com dois anos atrás, o número
de Conservadores diminuiu globalmente 8%
em média, enquanto o grupo dos Pioneiros
cresceu 6%. Pragmáticos caíram 2% e
Céticos aumentaram 4%.
A considerável diminuição no número de
Conservadores foi ao menos parcialmente
provocada pelos lockdowns, que forçaram muitos
consumidores que antes estavam neste grupo
a comportamentos não tradicionais como a
realização de compras online e a comunicação
digital. Quando a pandemia acabar, alguns deles
sem dúvida deverão voltar aos hábitos antigos,
mas algumas das novas maneiras aprendidas de
interagir digitalmente com os bancos irão persistir
– porque os bancos irão acelerar o investimento
em canais digitais e o encerramento de agências.
Dado que as alterações nas proporções
da distribuição das personas correspondem
às mudanças nas preferências dos clientes
de bancos, é essencial para as instituições
compreenderem como o tamanho dos grupos
de personas se altera ao longo do tempo e, ainda
importante, como as preferências diferem entre
os grupos. Como iremos ver, as expectativas

dos grupos de personas sobre seus bancos
variam – em alguns casos, substancialmente.
Além das diferenças entre os grupos de personas,
outra pesquisa da Accenture destaca como
a atual incerteza afetou comportamento e
hábitos do consumidor.5 Ela aponta para uma
ampla erosão da confiança, uma preferência
pela interação virtual, um foco maior sobre
saúde e a crescente importância do lar como
epicentro da vida.

Pioneiros prevalecem
em mercados em
desenvolvimento, enquanto
Céticos dominam na Europa

Figura 1. Alterações no mix de personas consumidoras de serviços bancários.
Conclusões de 2020 vs 2018 em 21 mercados pesquisados

-2%

Pragmáticos

-8%

Conservadores

+6%

Pioneiros

Céticos

+4%

O tamanho dos grupos de personas variam
bastante por mercado. Nos mercados em
desenvolvimento como Brasil, China e
México, os Pioneiros são o grupo maior. Em
contrapartida, Céticos são os mais numerosos
em muitos países europeus. Canadá e
Alemanha são os únicos mercados onde
Conservadores são o grupo mais amplo.
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Figura 2. Composição de personas varia expressivamente entre mercados.
Conservadores Céticos, Pragmáticos
32%
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30%
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Céticos
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63%

61%

43%

56%

42%

Pioneiros

60%

41%

42%

46%

37%

42%

45%

37%

*Os mercados estão ordenados conforme
seu grupo de persona dominante.
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Seção 3

A ascensão
desenfreada da
digitalização
O engajamento digital surgiu
de maneira exponencial –
e veio para ficar
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Os lockdowns em todo
o mundo levaram
consumidores a interagir
digitalmente com seus
bancos. Por exemplo,
nossa pesquisa mostra
que metade (50%)
dos consumidores
atualmente interage com
seu banco por meio de
um aplicativo ao menos
uma vez por semana,
comparado com somente
32% dois anos atrás.

Bancos reportam aumento no uso de canais
digitais, embora anúncios recentes mostrem
uma desaceleração na adoção do digital
no 3º trimestre de 2020, após uma onda
inicial exponencial no 2º trimestre de 2020
(ver dados ao lado).
A onda deve-se em parte ao fato dos
consumidores não se sentirem confortáveis
de visitar agências durante os lockdowns –
ou estavam simplesmente impossibilitados de
o fazer – então tinham pouca opção além de
executar certas tarefas online. E alguns tipos de
compromissos digitais, tais como acessar contas
bancárias online, surgiram porque é a forma mais
conveniente de monitorar as finanças pessoais.
Para muitos, isto tornou-se mais uma
necessidade por causa do clima econômico.
A COVID-19 também acelerou o deslocamento
do uso de dinheiro vivo para pagamentos sem
contato, ao menos na Europa. No Reino Unido,
por exemplo, os saques em caixas eletrônicos
recuaram 50% na segunda quinzena de março.
Em contrapartida, 55% dos consumidores
aumentaram os pagamentos sem contato –
e quase 9 em 10 esperam manter um grau
mais alto de uso de pagamento sem contato
após a pandemia.6
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Bancos reportam aumento do engajamento
do cliente por meio dos canais digitais...
41%

41% dos clientes ativos do banco ING usaram celular para
contatar o banco no segundo trimestre de 2020, comparado
com 37% em 2019 e 26% em 2018.7

5%

O Bank of America reportou um aumento anual nos acessos
digitais aos seus serviços no 3º trimestre de 2020.8

...e um aumento nas vendas digitais.
44%

Vendas digitais representaram 44% do total de vendas do Bank of
America no 3º trimestre de 2020, acima dos 29% no ano anterior.9

63%

63% das vendas do BBVA foram por meio de canais digitais
na primeira metade de junho 2020, comparado com 57% na
primeira metade de 2019, e 49% no primeiro semestre de 2018.10

75%

O Commerzbank reportou que 75% dos novos clientes
na Alemanha abriram suas contas via canais online no 2º
trimestre de 2020.11
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Mas nos mercados emergentes, os lockdowns
tiveram efeito oposto: o uso de dinheiro vivo
aumentou porque é considerado uma reserva
de valor em períodos de incerteza e estresse
econômico.
A pergunta-chave é: os consumidores irão
manter este comportamento digitalizado
quando a normalidade retornar? Nós
achamos que aqueles cidadãos que realizam
digitalmente transações bancárias simples
e de baixo valor pela primeira vez continuarão
a fazê-lo. Muitos retornarão às agências para
aconselhamento e realização de transações
mais complexas e de valor mais alto; contudo,
os dados da pesquisa revelam que alguns
grupos de consumidores desejam continuar
a fazer isto online. Quando perguntamos
como iriam preferir abrir uma nova conta
num novo banco – algo que historicamente
muitos optavam por fazer na agência –
47% escolheram a modalidade presencial;
47%, pelo modo online por meio do desktop
ou notebook; e 37%, pelo modo online
via aplicativo ou website.

Cresce a popularidade
da videoconferência
A crescente familiaridade dos consumidores
com as videoconferências mostra que
muitos ficariam felizes de usá-las para se
comunicar com seus bancos. Apenas 15%
tinham conversado com um consultor
financeiro via vídeo antes da COVID-19, mas
46% disseram estar preparados para isso
quando a agência reabrisse, e 35% agora
prefeririam isto ao encontro presencial.
Mas o entusiasmo por videoconferências
varia significativamente entre os diferentes
grupos de personas (ver Figura 5).

Figura 3. Canais digitais são cada vez mais usados para interagir com bancos.
P. Com que frequência você usa atualmente o meio abaixo no contato com seu banco?
R. Ao menos uma vez por semana.
Online através de
aplicativo ou website
Website online com uso de
computador desktop /notebook

35%

Caixa eletrônico /
máquina de autosserviço

29%

Telefone com
mensagem automática
Canais de mídia social
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37%

14% 15%

11%

E-mail

15%

14% 15%

Telefone

12%

8%

Correio

6%

Presencial
Vídeochamada com um consultor

43%

16%

9%

Chat / Mensagens instantâneas

Ao contrário de outras inovações em
serviços bancários que tiveram um lento
crescimento quando foram lançadas, como
pagamentos sem contato, as chamadas
de vídeo tendem a se tornar populares
rapidamente, porque muitas pessoas já se
comunicam dessa forma com seus amigos,
familiares, colegas e clientes – e os
benefícios são óbvios.

50%

32%

10%

10%

5%

9%

10%

2018

2020
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Fuja da comoditização por
meio da humanização
Com o uso cada vez maior dos canais
digitais, os bancos precisam buscar manter
a conexão personalizada e emocional com
seus consumidores. Sem isso, eles correm
o risco dos consumidores se concentrarem
somente no preço.
O desafio é inserir humanização e por
vezes adicionar humanos reais aos
relacionamentos digitais com consumidores
onde for adequado e criar digitalmente uma
presença de marca diferenciada e cativante.
Bancos estão ponderando como os call
centers poderão apoiar esta missão, seja
transferindo aconselhamento financeiro ou
apoiando clientes no uso dos canais digitais.

Para abertura de novas contas,
o modo online agora é tão
popular quanto o presencial
Quando abrem uma nova conta ou
contratam um novo produto em um novo
banco, os consumidores têm preferência
igual pelo uso de canais online fixos
(desktops e notebooks) e presenciais;
canais móveis ficam em terceiro lugar.

Figura 4. Grupos de personas diferem significativamente em suas preferências por canais de serviços bancários.
P. Quais dos canais a seguir você usaria preferencialmente para abrir uma nova conta ou contratar um novo produto em um novo banco?
Os respondentes podiam indicar até três opções de resposta.

Presencial

47%

Pragmáticos

Website acessando por um
computador desktop / notebook

47%

Conservadores

Online via aplicativo ou website
(via smartphone ou tablet)

37%

Telefone

22%

E-mail

8%

Telefone automático

8%

Canais de mídia social
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39%

42%

13%

Chat / Mensagem instantânea

Correio

Céticos

64%

16%

Caixa eletrônico / Máquina de
autosserviço

Vídeochamada com um consultor
(via website ou na agência)

Pioneiros

51%

6%

47%

Pragmáticos

Conservadores

Pioneiros

Céticos

9%

48%

36%

5%

4%
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Mas as preferências de canal variam bastante
entre os grupos de personas, sendo os
Conservadores particularmente relutantes
em recorrer aos canais móveis.

Pioneiros, Pragmáticos e
Céticos são adeptos ao vídeo
Alguns grupos de consumidores apreciam
especialmente se relacionar com o seu
banco de novos modos. Por exemplo,
55% dos Pioneiros preferirão falar com um
consultor financeiro via vídeo em vez de
por meio de encontro presencial quando as
agências reabrirem, comparado com apenas
13% dos Conservadores. E 48% escolheriam
abrir uma nova conta em seu banco atual
via um app ou website, comparado com
somente 9% dos Conservadores.

Existem também as diferenças geográficas:
em alguns mercados, os consumidores são
mais favoráveis a se comunicar digitalmente
com seu banco. Por exemplo, mais da
metade dos consumidores nos Emirados
Árabes Unidos, Arábia Saudita, China e
México preferirão se comunicar com seu
banco via videochamada mesmo quando
as agências voltarem a funcionar, contra
menos de um quarto em Suíça, Bélgica,
Suécia, Países Baixos, França e Alemanha.
Isto se deve em parte à elevada densidade
de filiais na Europa, onde, historicamente,
os encontros presenciais sempre foram
uma opção fácil e conveniente.

Figura 5. Engajamento via videochamadas por grupo de persona.
Total da amostra

Pragmáticos

Conservadores

Pioneiros

Céticos

Falou com um consultor bancário por
videochamada antes da COVID-19

15%

7%

3%

33% 13%

Falou com um consultor bancário por
videochamada durante a COVID-19

14%

6%

2%

34%

A mais recente videochamada com o
banco foi bem-sucedida de forma geral*

80% 88% 62% 86% 70%

Quer falar com consultor bancário
por video-chamada assim que
agências reabrirem

46% 53% 24% 63% 40%

Prefere falar com um consultor bancário
por videochamada do que presencialmente
quando as agências reabrirem

35% 34% 13% 55% 33%

11%

*Pergunta posta somente àqueles que fizeram videochamada com seu banco
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Seção 4

O poder da
personalização
Consumidores miram o preço,
mas eles também valorizam
recomendações personalizadas
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Consumidores valorizam
a concorrência de preços
mais do que nunca.
Quando perguntamos
o que é mais importante
ao negociar com seu
banco e seguradora,
eles responderam ‘preço’
em primeiro lugar.

Há dois anos, o valor do dinheiro vinha apenas
em 5º lugar. E embora a troca de uma instituição
bancária por outra seja baixa, os que mudaram
nos últimos 12 meses tendem a dizer que um
preço melhor ou valor terá sido sua razão principal
para o gesto. Para os que não mudaram de banco,
preço e valor são os principais fatores que
poderiam levá-los a o fazer nos próximos 12 meses.
A crescente importância do fator preço é em
parte consequência da abrupta alteração das
condições macroeconômicas relativamente
equilibradas de antes para o estresse e
incerteza econômica associados à COVID-19.
Também se deve à crescente digitalização
da experiência do consumidor de serviços
bancários, que levou os clientes a verem-na
cada vez mais como um produto comoditizado.

Soluções personalizadas
podem desviar a atenção
dos consumidores para
além do preço
É provável que esta mudança seja menos
permanente do que outras alterações no
comportamento dos consumidores, porque
eles se concentrarão menos em preço à
medida que a incerteza econômica diminua.
Global Banking Consumer Study | Tornando os serviços bancários digitais mais humanos

Figura 6. Preço é agora o mais importante para consumidores de serviços financeiros.
P. Quais dos fatores a seguir são os mais importantes pra você quando negocia com bancos e seguradoras?
Percentual de consumidores que elencaram fator entre os top 3
Preço

37%

27%

Capaz de gerenciar minha
conta de modo que me convém

30%

Preço competitivo

29%

25%

Rápida resolução de qualquer
questão que eu possa ter

29%

Serviço ágil e eficiente
20%

Pessoal gentil e experiente

19%

Capacidade de contatar meu banco/
seguradora em horário que me convém

17%

Propostas digitais atraentes

24%
28%

17%

13% 15%

Atraente programa de
fidelidade do cliente
Ampla gama de produtos
flexíveis de alta qualidade

14%

10%

14%

11%

Serviços personalizados

13%

Práticas de negócio
éticas e sustentáveis

14%

11% 12%

Recomendações de produtos
e serviços adequados
Marca cativante

32%
33%

27%

Comunicações claras
e transparentes

31%

8% 9%
5%

5%

2018

2020
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Mas isso não quer dizer que os bancos devam
esperar passivamente que os consumidores se
tornem menos sensíveis a preço. Pelo contrário:
eles devem demonstrar proativamente como
podem cuidar da boa saúde financeira de seus
clientes ao longo do tempo. Eles podem oferecer
soluções personalizadas como, por exemplo,
dicas para poupar baseadas em padrões de
consumo; os dados da pesquisa mostram que
Pioneiros em particular acham interessante este
tipo de personalização digital (ver Figura 7).

Cresce o interesse por
serviços bancários digitais
e personalizados
Os consumidores seguem mostrando pouco
apetite pelo conceito abstrato de “experiências
personalizadas”: somente 13% dos respondentes
de nossa pesquisa disseram que isso é importante
para eles, o que é um pouco abaixo do volume
verificado há dois anos. Entretanto, isso não
significa que os bancos possam descartar
completamente os serviços personalizados.
Quando apresentamos aos consumidores
exemplos concretos de serviços assim, eles
mostraram maior interesse do que dois anos
atrás (ver Figura 7). Pioneiros são particularmente
adeptos a soluções personalizadas.

Figura 7. Recomendações personalizadas sobre como poupar dinheiro ganha maior apelo, especialmente entre Pioneiros e Pragmáticos
P. Quão interessantes você acharia as experiências digitais abaixo caso fossem oferecidas pelo seu banco ou seguradora?
R. Ligeiramente, muito ou extremamente interessante
Assistência para lidar com
ameaças à cibersegurança

76%

Ofertas e benefícios baseados em
lojas em que sou cliente assíduo

61%

Alertas sobre próximos débitos

57%

Alertas quando eu estiver próximo a zerar saldo
em minha conta enviado por texto/via app móvel
52%

Recomendações e dicas para agir com mais
sustentabilidade em viagens, compras etc.

Pragmáticos

Conservadores

77%

31%

Pioneiros

65%

60%

Informação do orçamento mensal
atualizado, baseado em gastos do mês

63%

90%

Céticos

57%

61%

57%

Atualizações sobre disponibilidade de
recursos até a data do meu próximo salário

51%

Um chatbot que ofereça recomendações
financeiras personalizadas em linguagem simples

51%

2018

67%

59%

Dicas de poupança baseadas em
meus padrões de consumo

68%

57%

Pragmáticos

Conservadores

Gamificação por meio do app

46%

Pioneiros

Gamificação por meio do website

46%

Céticos

55%

19%

82%

43%

2020
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Seção 5

Manutenção
do suporte ao
cliente além
da crise
Consumidores estão satisfeitos
com resposta dos bancos à crise,
mas não querem que esse suporte
diminua abruptamente.
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Consumidores aprovam
a resposta de seus
bancos à COVID-19:
50% disseram que
suas instituições
providenciaram o apoio
necessário durante
a pandemia, e 49%
afirmaram que as
comunicações foram
claras e eficazes.

Provavelmente isto resulta do fato de os
clientes sentirem que teriam auxílio disponível
caso precisassem, mais do que por por eles
efetivamente se beneficiarem de qualquer
apoio direto: menos de 15% dos consumidores
usaram assistência financeira direta de seus
bancos, tal como aumento do limite de crédito
ou suspensão temporária de pagamento de
cartões de crédito em condições livres de
juros, e somente 28% usaram qualquer tipo
de assistência (ver Figura 9).

Cuidado ao reduzir o suporte
ao consumidor
Os bancos foram capazes de satisfazer as
necessidades dos clientes durante a COVID-19,
em parte porque ambas as partes receberam
algum auxílio do setor público. Como estas
ajudas cessaram na maioria dos países, os
bancos precisarão tomar algumas decisões
difíceis sobre os níveis de auxílio que possam
seguir oferecendo. Sabendo que 60% dos
consumidores (e 86% dos Pioneiros) querem
alguma forma de suporte da época da COVID-19
no longo prazo, qualquer supressão de apoio
precisará ser feita com critério e cuidado.
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Figura 8. A maioria dos consumidores se sentiu apoiada por seus
bancos durante a COVID-19.
Meu banco está me dando o apoio
que preciso durante a COVID-19

50%

Meu banco está se comunicando comigo de forma
clara e eficaz sobre sua resposta à COVID-19

49%

Meu banco está dando ao país o apoio
que ele precisa durante a COVID-19
Meu banco está me repassando redução
satisfatória de taxas de juros de maneira rápida

45%

34%

Concordo

Consumidores estão principalmente
interessados em que os bancos sigam
oferecendo assistência no uso de canais
digitais e aconselhamento de gestão
financeira – o que seria mais econômico
inclusive manter do que a assistência
financeira direta.

18%

25%

26%

18%

Neutro

11%

16%

10%

19%

Discordo

Se o término do apoio governamental fizer
com que a demanda dos consumidores
por assistência financeira ultrapasse o que
os bancos tiverem condições de suprir, a
satisfação dos correntistas com a resposta
dos bancos à COVID-19 pode ter uma
queda brusca e levar à perda da boa
impressão em torno das instituições.
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Pioneiros usaram o apoio
durante a COVID-19 com
mais frequência
O uso do suporte oferecido durante a
COVID-19 foi significativamente mais alto
entre Pioneiros. Por exemplo, 30% destes
consumidores se beneficiaram com o
uso dos canais online ou das ferramentas
digitais de serviços bancários, comparado
com apenas 3% entre os Conservadores.
Entre os Pioneiros, 17% usaram a suspensão
temporária de pagamentos dos cartões
de crédito, comparado com só 1% dos
Conservadores.

Figura 9. Pioneiros foram os que receberam assistência durante a COVID-19 com maior entusiasmo.
P. Você usou algum tipo de assistência associada à COVID-19 oferecida por seu banco?
R. Sim
Assistência sobre o uso de canais
e/ou ferramentas digitais

14%

Aconselhamento sobre como gerir
minhas finanças durante a pandemia

Céticos
7%

Abatimento de juros ou isenção temporária
da liquidação de financiamento imobiliário

7%

Aumento do limite e juros zero
para uso de cheque especial

6%

Acesso antecipado a poupança/
pensões livre de juros

6%

Abatimento de juros ou isenção
temporária da liquidação de empréstimos

6%

3%

30%

Pioneiros

9%

Abatimento de juros ou isenção temporária
da liquidação de cartões de crédito
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Conservadores

11%

Aumento do limite de
crédito do meu cartão

15%

Pragmáticos

Pragmáticos

Conservadores

10%

2%

Pioneiros

Céticos

9%

25%

6%
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Seção 6

Uma crise de
confiança
Conquistando a confiança do consumidor
em um período de incerteza

Global Banking Consumer Study | Tornando os serviços bancários digitais mais humanos
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A percepção da resposta
dos bancos à COVID-19
pode ser favorável;
contudo, a fé dos
consumidores nos bancos
e em outras grandes
instituições despencou.
Somente 29% dos clientes
em nossa pesquisa
disseram confiar ‘muito’
em seus bancos para
que cuidem da sua saúde
financeira no longo prazo,
comparado com 43%
dois anos atrás.

Em parte, isto é consequência direta de algumas
das tendências discutidas anteriormente neste
relatório: a substituição da interação humana
pelos canais digitais e a consequente queda
nas conexões pessoais. Além disso, reflete-se
também uma diminuição mais ampla da
confiança em grandes instituições: os dados
da pesquisa revelam que a confiança do
consumidor também cai quando falamos
de seguradoras, instituições de pagamentos,
varejistas, empresas de tecnologia e
plataformas de mídia social – embora em
menor proporção do que nos bancos. A boa
notícia para as instituições bancárias é que,
mesmo com o grande tropeço na confiança,
eles ainda são considerados mais confiáveis
do que essas outras instituições.
Os clientes também começam a desconfiar da
capacidade dos bancos de cuidar seus dados
pessoais: só 37% confiam ‘muito’ em seus
bancos no que se refere aos dados, contra 51%
de dois anos atrás. Isto pode ser resultado das
violações de dados dos consumidores
verificadas nos últimos dois anos e do
endurecimento da regulamentação da
proteção aos dados, que fizeram aumentar a
percepção dos consumidores acerca dos
problemas relativos à privacidade de dados.
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Figura 10. A confiança dos clientes em empresas responsáveis pelo bem-estar
de sua saúde financeira no longo prazo despencou.
P. Até que ponto você confia nos provedores listados abaixo para que cuidem de sua saúde financeira no longo prazo?
R. Muito
Seu banco

Sua seguradora

24%

Instituições de pagamento online

17%

Varejistas

8%

Provedores de tecnologia
ou de serviços online

8%

Provedores de redes sociais

43%

29%

6%

32%

23%

11%

9%

12%

2018

2020
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A falta de confiança
prejudica iniciativas
para crescimento

Figura 11. A confiança dos consumidores em empresas para que cuidem
de seus dados também caiu.
P. Até que ponto você confia nos provedores abaixo para que cuidem de seus dados?
R. Muito

Seu banco

Sua seguradora

40%

32%

Instituições de pagamento online

21%

Varejistas

9%

7%

34%

18%

10%

Provedores de tecnologia
ou de serviços online

Provedores de redes sociais

51%

37%

16%

14%

2018
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A desgaste da confiança tem pesadas
consequências para as estratégias de
crescimento dos bancos. Muitos querem
ter um papel ainda mais relevante na saúde
financeira dos clientes por meio da oferta
de serviços de aconselhamento digital, por
exemplo. Mas se eles não forem confiáveis,
os consumidores tenderão a abandonar
estes serviços em favor da compra de
soluções pontuais baseados na necessidade
imediata e no preço. Com grandes
companhias de tecnologia como Google
e Apple oferecendo cada vez mais
pagamentos e outros serviços financeiros,
ou ainda agregando serviços fornecidos
por terceiros, os bancos podem se ver
virando meros processadores se os clientes
não confiarem neles. Isto pode até ser uma
estratégia viável para alguns, mas certamente
não é o modelo de negócio ao qual aspira a
maior parte das instituições financeiras.

Mas nem tudo está perdido. Bancos podem
recuperar a confiança ao renunciar a
‘receitas ruins’ (como taxas de cheque
especial) a fim de demonstrar maior
comprometimento com os interesses dos
clientes, oferecendo serviços que
genuinamente dão assistência à saúde
financeira dos consumidores no longo prazo,
e ao entregar benefícios tangíveis em troca
do compartilhamento de dados. Alguns já
começaram a fazer isso: o Bank of America,
por exemplo, lançou durante a pandemia um
compromisso de longo prazo para oferecer
isenções em saques a descoberto, ao estilo
dos neobanks (bancos digitais).12
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Seção 7

Os movimentos
dos consumidores
estão mudando
Migração de contas principais estaciona
e neobanks perdem seu brilho
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A migração de contas
principais desacelerou nos
últimos dois anos. Só
3,8% dos consumidores
trocaram de banco
nos últimos 12 meses,
comparado com 6,7%
dois anos antes. Esse
movimento ainda se
mantém principalmente
junto aos Pioneiros, com
7% de migração de conta
nos últimos 12 meses,
comparado com apenas
1% dos Conservadores.

Por que isso acontece? Há a combinação
de uma queda natural na migração para os
neobanks pelo esgotamento da onda dos
consumidores propensos a adoção inicial (early
adopters); bancos estabelecidos melhorando
suas competências, especialmente seus apps
para serviços online; e uma indisposição
natural de mudar, decorrente da pandemia.
Este declínio ocorreu num período em que,
independentemente do surto da COVID-19,
mudar nunca foi tão fácil: a regulamentação
do open banking em certos mercados facilita
o processo, e os avanços tecnológicos
reduziram em muito o tempo que leva
para abrir uma nova conta.
Embora mudar nunca tenha sido tão fácil,
medir esta atividade tornou-se mais complexo
porque alguns consumidores cada vez mais
conciliem sua conta bancária principal com
outras contas para fins específicos; assim
existem clientes multibancos, isto é, com
contas em várias instituições. A pesquisa
verificou que 27% dos consumidores abriram
uma nova conta (incluindo a principal e a
secundária) nos últimos 12 meses, comparado
com 24% há dois anos atrás.
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Figure 12. Pioneiros foram os que mais migraram sua conta bancária principal
nos últimos 12 meses.
P. Você abriu uma nova conta ou trocou sua conta principal de banco nos últimos 12 meses?
R. Sim

46%

25%

24%

9%
3%

Pragmáticos

7%

1%

Conservadores

Pioneiros

3%

Céticos

Abriram uma nova conta bancária nos últimos 12 meses
Trocaram sua conta principal de banco nos últimos 12 meses
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Figura 13. Pioneiros são os usuários mais ativos dos neobanks

Neste contexto, o processo de migração
pode levar mais tempo e ser menos
perceptível – um cliente pode, por exemplo,
abrir uma nova conta inicialmente para
processar alguns pagamentos, antes de ir
aumentando gradualmente o seu volume
de transações, podendo ter até seu salário
depositado na nova conta.

P. Você tem conta em um banco digital – caso sim, você a utiliza para
a maior parte de suas transações bancárias?
R. Sim

38%

24%

Interesse dos consumidores
por bancos digitais esfria –
por enquanto

23%

15%
11%

10%
5%

Pragmáticos

4%
Conservadores

Pioneiros

Céticos

% que têm conta em um neobank
% que usam um neobank para a maioria das transações bancária
Os percentuais equivalem àqueles que responderam ‘sim’ do total da amostra.
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Neobanks continuaram a ganhar market
share nos últimos dois anos. Hoje, 23%
dos consumidores pesquisados têm uma
conta nestes novos bancos, comparado
a 17% de dois anos antes. Apenas 12% dos
consumidores usam uma conta em um
banco digital para a maioria das suas
transações, e a adoção é liderada por
grupos específicos de consumidores:
24% dos Pioneiros, por exemplo, usam
uma conta em um neobank para a maior
parte de suas transações, comparado com
apenas 4% dos Conservadores.

Apesar do crescimento recente, o entusiasmo
dos clientes por neobanks é morno. Por
exemplo, consumidores que têm conta
em um banco digital estão especialmente
satisfeitos com a conveniência, simplicidade
e preço – mais do que com as novas
funcionalidades, ofertas personalizadas ou
com a marca em si. E aqueles que têm uma
conta em um neobank mas que não a utilizam
para a maior parte de suas transações dizem
que a principal razão para isso é porque eles
estão satisfeitos com a conta que já têm há
tempos no seu banco tradicional.

As ofertas digitais dos
bancos tradicionais podem
desacelerar o crescimento
dos neobanks
Será que o interesse dos consumidores pelos
bancos digitais voltará a crescer quando o
panorama econômico melhorar? Talvez. Um
cenário mais favorável poderia levar consumidores a se distanciar do que percebem ser
a estabilidade dos bancos tradicionais, e as
ofertas dos neobanks, como operações de
câmbio mais baratas, podem passar a se tornar
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mais atraentes se os clientes puderem viajar
mais no futuro. Além disso, com o passar
do tempo, cada neobanks torna-se menos
e menos “neo”, o que pode encorajar
consumidores que estavam inicialmente
temerosos devido à sua curta existência.
No lado oposto, bancos tradicionais podem
alcançar os bancos digitais quando a situação
econômica melhorar. Muitos já começaram a
adotar recursos que imitam aqueles dos seus
concorrentes digitais. Na Austrália, por exemplo,
NAB e Commonwealth Bank lançaram
recentemente cartões de crédito livres de
juros em resposta ao sucesso do “compre
agora, pague depois” do provedor Afterpay.13
E embora a inexistência de pesados custos
imobiliários devesse permitir aos neobanks
ser competitivos em preço diante dos
bancos tradicionais, a pressão para alcançar
rentabilidade e identificar novas fontes de
receitas, como cobrança de tarifas em contas
correntes, podem anular essa vantagem. O
ambiente atual de juros baixos também
inibe os bancos digitais de oferecer taxas
de poupança competitivas. Pelo fato de os

consumidores sem conta digital dizerem que
o fator preço é a razão mais importante para
levá-los a abrir uma dessas contas, razões que
enfraqueçam sua vantagem natural de preço
podem reduzir significativamente o potencial
para uma futura expansão.

Figura 14. Uso de bancos digitais diminui conforme a idade do consumidor.

Confiança é um outro fator importante na
popularidade dos bancos digitais. Apenas
8% dos consumidores confiam neles para
que cuidem do seu bem-estar financeiro
no longo prazo, comparado com 29% que
confiam nos seus bancos atuais. É provável
que esta carência de confiança esteja
associada a uma falta de humanização e
personalização percebida nas propostas
“digital-first” dos neobanks. A falta de
confiança explica por que alguns segmentos
de consumidores são especialmente
avessos aos bancos digitais (ver Figura 15).

25-34

P. Você usa sua conta no banco digital para a maioria de suas transações bancárias?
R. Sim

18-24

17%

18%

35-44

13%

45-54

10%

55-64
65+

7%

4%

Porcentagens equivalem àqueles que responderam ‘sim’ do total da amostra.

Não sabemos se os bancos digitais
continuarão a ganhar market share quando
a pandemia recuar. Mas está claro que a
s melhorias que os bancos tradicionais
introduziram em seus serviços digitais tornarão
a concorrência mais acirrada do que nunca.
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Para os neobanks, alguns
segmentos de consumidores
estão fora de alcance
atualmente

Figura 15. Preço e uma experiência digital/móvel simples conquistariam consumidores para os neobanks.
P. O que o motivaria a abrir uma conta em um banco digital e a usá-la na maior parte de suas transações?
32% 36%

Boa relação qualidade-preço/preço competitivo
9%

Nenhum destes benefícios

28%

Experiência simples e conveniente
em app móvel ou website

22%
17%

Comunicação clara e simples do banco

16%

Disponibilidade de suporte humano
Incentivos atraentes para aderir

22%
17%

29%

Conservadores

62%

Pioneiros

8%
21%

Céticos

15%
12%

Ofertas e aconselhamento personalizados para poupar
Resolução fácil e simples de
quaisquer questões ou problemas

9%

17%

Funcionalidades atraentes

18-24

9%

25-34

9%

Todas as áreas do banco estão conectadas

Idade dos clientes

13%

7%

Recomendação de familiares ou amigos

8%

17%

35-44

7%

Horários e formas convenientes para contatar o banco

7%

Foco em elevados padrões éticos e comportamentais

6%

Marca cativante

5%
1%

2%

10%

Alguns segmentos de consumidores têm
uma forte aversão aos bancos digitais. Por
exemplo, 62% dos Conservadores dizem
que nada os atrairia a abrir uma conta num
neobank, comparado com apenas 8% dos
Pioneiros. Isto também é verdade para 57%
dos correntistas com mais de 65 anos de
idade, comparado com somente 10% da
faixa entre 18 e 24 anos.

13%
18%

15%
45-54

Taxas de câmbio favoráveis e/ou baixas
tarifas de transações internacionais

Outros

28%

Pragmáticos

28%

14%
55-64

11%

40%

65+

8%

57%

7%

Abrir uma conta em um banco digital
Usar conta em um banco digital na maioria das minhas transações
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Seção 8

Conectado,
comprometido
e relevante
As conexões em um mundo digital
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Nossa pesquisa mostra que
consumidores têm reagido
com rapidez às mudanças
do mundo. Impossibilitados
ou não querendo visitar
agências, muitos foram para
o digital para fazer tudo –
desde checar seus saldos
a abrir novas contas.
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Bancos podem se beneficiar desta tendência, mas somente
se agirem em um ritmo rápido.
Isso não será fácil. Bancos fizeram alguns progressos, mas o
lançamento de novos serviços digitais continua a ser dificultado
pelas antigas questões dos sistemas legados. E os tempos são
difíceis: a tarefa de restabelecer laços pessoais com seus clientes
e reconstruir confiança precisa acontecer exatamente em um
momento em que muitos bancos vão procurar reduzir o apoio
oferecido durante a pandemia e tomar difíceis decisões para
concessão de crédito.
Para a melhor hipótese de sucesso, bancos deverão se esforçar
para manter o espírito empreendedor que prosperou ao longo
de 2020, quando muitos deles se moveram em um ritmo nunca
imaginado a fim de lidar com uma situação completamente inédita.
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Acreditamos que você deva manter em mente estes cinco princípios:

1

2
3

Descubra quais movimentos no
comportamento e nas preferências
dos consumidores são temporários
e quais vieram para ficar; o que nossos
dados mostram tende a variar
consideravelmente entre os mercados.
Investigue as necessidades
e expectativas de segmentos
específicos de sua base de clientes.
Determine como sua estratégia
e modelo operacional precisam
mudar para responder a estas
preferências reformuladas.
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4

Priorize flexibilidade e agilidade
tecnológicas para que novos serviços
digitais possam ser lançados com rapidez.

5

Insira humanização e personalização
nos canais digitais onde eles tenham
o maior impacto positivo.

Por favor, entre em contato conosco para saber mais detalhes sobre
esta pesquisa e como a Accenture pode ajudar sua organização a
continuar humanizada, confiável e relevante à medida que o mundo
segue mudando em um ritmo sem precedentes.
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