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É hora das 
fintechs priorizarem 

a experiência do 
consumidor

O crescimento da 
demanda por serviços 
financeiros digitais é 
uma notícia positiva, 
mas está trazendo 
novos desafios para as 
fintechs 

Entre eles destaca-se a 
experiência do clien-
te, item prioritário 

para quem busca solidificar 
sua posição nesse mercado. 
Embora várias empresas do 
setor trabalhem para aten-
der essa demanda, ainda há 
muito a fazer. 

A pesquisa Finfacts, do 
Google Cloud, em parce-
ria com a R/GA, mediu o 
desempenho de sites, apli-
cativos e a experiência do 
consumidor de 28 institui-
ções financeiras brasileiras, 
incluindo bancos digitais e 
fintechs. No total, mais de 
2.600 análises foram feitas.

E sabe o que esse estudo 
descobriu? 15 chatbots de 
24 instituições avaliadas 
se mostraram ineficientes. 
No atendimento humano, 
11 foram considerados in-
suficientes. Durante a con-
tratação, mais de 41% não 
trazem informações claras 
sobre especificidades, como 
taxas cobradas e condições. 

Na mesma situação, 50% 
não oferecem cartão de cré-
dito pré-aprovado sem pedir 
informações extras e quase 
38% não têm políticas aces-
síveis sobre coleta de dados. 
Além disso, 50% levaram 
mais de 48h para finalizar 
processos de abertura de 
contas e, em alguns casos, 
mais de 10 dias. 

Com consumidores bus-
cando maior rapidez e faci-
lidade, a melhor experiência 
é mais valorizada do que 
o nome da instituição. De 
acordo com uma pesquisa 
da McKinsey, no setor de 
serviços financeiros, 90% 
das aquisições são moti-
vadas pelo próprio ato da 
compra, contra 10% por 

fidelidade à marca.
A mesma pesquisa ainda 

aponta que, entre 46% das 
empresas que irão aumentar 
seu orçamento em 2022, 
mais da metade pretende 
investir no aproveitamento 
dos dados do cliente para 
personalização em tempo 
real. Uma estratégia eficien-
te é considerar que a jornada 
se inicia no momento zero, 
no qual se cruzam a propos-
ta de valor da fintech com 
as expectativas do cliente. 

Antes mesmo de apre-
sentar o produto, é preciso 
buscar entender o que os 
consumidores procuram, 
suas motivações e dores, 
assim, criar planos de otimi-
zação voltados a atendê-los. 
Em todo esse caminho, 
devem ser priorizadas a 
qualidade das interações 
e a transparência, além da 
personalização como parte 
da estratégia.

A vantagem competitiva 
de oferecer uma ótima ex-
periência do início ao fim 
já vem sendo notada pelos 
líderes. Logo depois de 
fechar um contrato, dá-se 
continuidade à jornada de 
confiança construída ante-
riormente, caminhando ao 
lado de cada cliente e suas 
particularidades, propor-
cionando uma adaptação e 
integração completas.

Por fim, é preciso avaliar 
se toda essa experiência 
atingiu os resultados es-
perados através dos feed-
backs. Aspectos como esses 
aumentam as conversões, 
o valor comercial da vida 
útil, e também fortalecem 
a fidelidade.

Portanto, o próprio ato 
de construir uma jornada 
eficiente para o cliente 
deve ser uma jornada: a 
empresa não deve parar de 
se questionar como pode 
melhorar a relação do seu 
cliente com cada ponto de 
contato e experiência.

(*) - É gerente de customer 
success do Accountfy 

(https://www.accountfy.com/).

Beatriz Costa (*)

A partir dos dados, é 
possível prever um 
cenário promissor 

para os comerciantes, mas 
sem deixar de lado boas prá-
ticas para o setor varejista. 

“Vender não é uma ta-
refa fácil e envolve muita 
estratégia. Compreender 
cada etapa do processo de 
venda ajuda a empresa a se 
destacar da concorrência, 
além de trazer insights para 
um processo mais certeiro”, 
comenta Jonatan da Costa, 
empreendedor há mais de 
14 anos e atualmente CEO 
da Área Central, empresa 
especializada em gestão de 
centrais de negócios. 

O modelo de compras con-
juntas para empresas tem 
conquistado espaço entre os 
clientes da Área Central. O 
modelo de negócio baseado 
no cooperativismo figura 
entre os que mais garantem 
competitividade, logo é uma 
oportunidade para driblar a 
inflação e conquistar preços 
menores ao adquirir insumos 
para negócios. “Quando 
combinado com outras es-
tratégias, os resultados são 
ainda mais expressivos”, 
complementa Costa.

Vender não é uma tarefa fácil e envolve muita estratégia.

Uma pesquisa realizada pela Globant, 
empresa nativa digital focada em rein-
ventar os negócios por meio de soluções 
tecnológicas inovadoras, mostra que, 
embora 73% das pessoas acreditem que 
o metaverso é acessível a elas, apenas 
26% o experimentaram. 

O relatório, denominado “Como o me-
taverso está empurrando as fronteiras 
digitais e reinventando nosso lugar no 
mundo físico”, explora as tendências 
que estão mudando o futuro, analisa os 
efeitos de um metaverso multifuncional 
e apresenta novos dados com base em 
uma pesquisa proprietária realizada 
com 834 profissionais de tecnologia dos 
cinco continentes, sendo que 86,57% 
dos participantes são da América do Sul.

“Embora esteja em seus estágios 
iniciais, o metaverso está desafiando as 
organizações a preparar seus negócios 
para este novo mundo”, disse Diego Tár-
tara, diretor de tecnologia da Globant. 
O executivo também acrescentou que 
“ao mesmo tempo, à medida que trazem 
seus negócios para essa nova realidade, 
seus usuários continuam aprendendo a 

abraçar essa nova era, e a Globant tem 
a capacidade de apoiar as organizações 
a serem bem-sucedidas em sua transfor-
mação digital”.

A pesquisa concluiu que 75% não 
acreditam que o metaverso seja voltado 
apenas para uma geração jovem e 69% 
acreditam que o metaverso desempenha 
um papel crucial no trabalho remoto. De 
acordo com o Gartner, até 2026, 25% 
das pessoas passarão pelo menos uma 
hora por dia no metaverso trabalhando, 
fazendo compras, em sua educação, 
nas redes sociais e/ou entretenimento. 
Investir em games se tornará um grande 
ponto focal para muitas organizações. 

Distribuição, engajamento, teste e o 
aprendizado no espaço de games de hoje 
serão importantes para descobrir como se 
integrar aos metaversos do futuro, ou seja, 
o universo dos games tem sido um acele-
rador da tecnologia porque é uma maneira 
divertida das empresas interagirem com 
ele e obterem lucros de forma rápida. 

Gráficos 3D, realidade aumentada 
e realidade virtual começaram como 
tecnologias de games e rapidamente se 

tornaram muito mais do que isso. 
O mesmo está acontecendo com o 

metaverso. O relatório também detalha 
como o metaverso está impactando 
organizações e indústrias, da saúde ao 
comércio e da manufatura às finanças. 
Além disso, o documento indica que o 
metaverso quebrará as barreiras físicas 
e digitais ao ampliar a presença virtual 
das empresas e maximizar o engaja-
mento com clientes e colaboradores, 
transformando, também, a forma como 
as pessoas se identificam em relação 
à nova cultura digital, a economia e o 
sistema de comércio eletrônico.

“O metaverso é a próxima evolução de 
nossas interações sociais”, disse Matías 
Rodríguez, vice-presidente de tecnologia 
do Metaverse Studio da Globant. “Muitas 
marcas já exploram o espaço e criam 
experiências inovadoras. Ainda assim, 
entendemos que as empresas precisam 
de uma visão integral de sua existência 
dentro do metaverso para obter sucesso”. 
- Fonte e mais informações: (https://re-
ports.globant.com/pt-br/sentinel-report/
metaverso/).

Fabricio Posocco (*)

Todo o dia criminosos tentam aplicar mais de 7 mil 
golpes em usuários do Pix. Esse número foi detectado 
pela empresa de cibersegurança Psafe, que somou 424 
mil ocorrências, entre abril e maio deste ano. 

Nem toda a tentativa é convertida, mas já é perceptível 
a procura crescente do Poder Judiciário para recuperar 
dinheiro perdido em fraudes. A boa notícia é que o próprio 
sistema de pagamento eletrônico instantâneo possui me-
canismos para bloquear transferências e fazer a devolução 
do valor transacionado.

De acordo com o Banco Central, o bloqueio cautelar 
analisa o perfil do recebedor. Sempre que a instituição 
financeira identifica uma transação fora do habitual das 
movimentações feitas pelo correntista, o dinheiro fica 
bloqueado por 72 horas para checagem e verificação de 
fraude. Se constatar o golpe, o próprio banco faz a devolu-
ção para quem pagou e o estelionatário não recebe nada.

Se a pessoa perceber que foi vítima de fraude antes do 
banco do estelionatário descobrir o crime, ela deve registrar 
um boletim de ocorrência na delegacia de polícia física ou 
virtual. Em seguida, deve avisar ao banco onde tem conta, 
utilizando canais oficiais como SAC e ouvidoria. 

Desta forma, o seu banco entrará em contato com a ins-
tituição financeira do criminoso para bloquear o dinheiro 
e analisar a reclamação. Essa averiguação pode durar até 
sete dias. Quando a fraude é confirmada, o dinheiro é 
devolvido integralmente para o pagador.

Reforço que, mesmo com essas ferramentas adotadas 
pelo Pix, para monitorar operações suspeitas, o consumidor 
ainda precisa ficar muito atento. Além de sequestro-re-

Uma ferramenta exclusiva de 
benchmarking para o comércio 
eletrônico promete ajudar lojas 
online a entenderem como es-
tão se comportando diante das 
principais métricas do varejo e da 
concorrência. Desenvolvida pela 
SmartHint, maior e mais utilizado 
sistema de busca inteligente e 
recomendação para e-commerce 
da América Latina, a solução faz 
um comparativo com outras lojas 
do varejo online que possuem 
ferramentas de personalização. 

A novidade é capaz de validar 
como a loja está se comportando 
frente às principais métricas do 
e-commerce - como ticket mé-
dio e taxa de conversão - com 
base em um estudo feito com 
milhares de lojas do segmento. 
Funciona assim: basta selecionar 
o segmento do seu e-commerce 
e preencher os campos com os 
indicadores. A ferramenta vai ler 
os dados e trazer os resultados 
da média do mercado especifica-
mente para cada segmento. Além 
de dar diversas dicas práticas de 
como evoluir e uma consultoria 
gratuita com os especialistas da 
SmartHint. 

Além de entender como uma 
loja online está se comportan-
do em relação aos principais 
indicadores do e-commerce e 
como está posicionada na com-
paração com os concorrentes, 
os usuários da solução recebem 
uma consultoria que direciona 
estratégias de acordo com os 
resultados do benchmarking 

- processo de estudo de con-
corrência - possibilitando mais 
conversões em vendas. 

“Alguns indicadores forne-
cem insights valiosos para a 
definição de estratégias e a 
correção de planejamentos. 
Estamos oferecendo algo iné-
dito no mercado, capaz de 
propiciar uma visão realista 
dos aspectos do negócio que 
podem ser melhorados, para 
que nossos clientes tenham 
performances diferenciadas e 
vendam ainda mais”, comenta 
Rodrigo Schiavini, Diretor de 
Negócios da SmartHint.

A SmartHint foi adquirida 
pelo Grupo Magalu e tem como 
foco principal elevar a experi-
ência de compra online. Com-
binando busca e recomendação 
proativa, com vitrines que agem 
como “vendedores virtuais” e 
pop ups de retenção, suas so-
luções ajudam a aumentar, em 
média, até 30% as vendas online 
das marcas. Só em 2020, suas 
ferramentas geraram R$ 620 
milhões e entre seus milhares 
de clientes estão empresas 
como Multilaser, Philco, Wine, 
Lego, Kabum, Kipling e Diesel. 

A empresa disponibilizou um 
teste gratuito que permite que 
qualquer loja online possa des-
cobrir se seus indicadores estão 
acima ou abaixo da média do 
mercado, basta acessar (https://
ferramentas.smarthint.co/fer-
ramenta-benchmarking-taxa-
de-conversao-e-ticket-medio). 

As tendências do varejo para driblar 
a inflação e aumentar os lucros

Apesar da inflação no país, pesquisas mostram que o varejo segue em alta em 2022. Segundo a 
Fecomercio SP, o crescimento do comércio varejista teve alta de 0,9% em abril – taxa que superou 
as expectativas do mercado –, somando quatro meses consecutivos de resultados positivos. A 
expansão acumulada em 2022 é de 2,3%

cer o produto ou serviço 
ofertado. É essencial estabe-
lecer estratégias que ajudem 
o cliente a identificar pontos 
de necessidade na realidade 
dele e relacionar isso com o 
que a empresa pode ofere-
cer. É importante produzir 
materiais que despertem 
curiosidade e possibilitem a 
interação e o desejo de saber 
mais”, destaca.

O phygital (physical + 
digital) é outro tipo de 
experiência que afeta di-
retamente a jornada do 
consumidor. Esse é outro 
ponto de atenção quando se 
pensa em estratégias para 
ganhar competitividade no 
varejo. O conceito que define 
a conexão entre o offline e 
o online na experiência do 
comprador, tornando-a ain-
da mais especial e atrativa, 
já era realidade antes mesmo 
da pandemia. 

Hoje, é praticamente im-
pensável organizar uma 
estratégia de venda que não 
contemple os dois canais, 
dada a rápida digitalização 
dos processos e mudanças 
de consumo. - Fonte e mais 
informações: (www.area-
central.com.br).
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Saber quais são as neces-

sidades do consumidor é im-
prescindível para qualquer 
setor — colocá-lo no centro 
é um ponto primordial para 
o sucesso das empresas. 
Independente da relação, 
seja ela de B2B (de empre-
sa para empresa) ou B2C 
(de empresa para cliente), 
entender quais são as ne-
cessidades do consumidor 
ajuda a garantir uma expe-
riência melhor, fidelizando 
seu público e elevando os 
resultados comerciais. 

As estratégias customer 
centric estão cada vez mais 
sendo utilizadas, assim como 
as compras conjuntas. O con-

ceito se baseia em posicionar 
o cliente como elemento 
principal do negócio e, a 
partir disso,  construir a es-
trutura da empresa ao redor 
dele. O caminho da compra 
também é essencial e faz 
parte de iniciativas como 
a do customer centric que 
visam aprimorar processos. 

O primeiro passo é conhe-
cer e delimitar o público-al-
vo: “cada empresa possui um 
nicho específico de atuação, 
e precisa pensar em como 
alcançar esse público e 
quais abordagens são mais 
interessantes”, aconselha o 
empresário. 

“O público precisa conhe-

Como a sua loja online 
está posicionada 

diante da concorrência

Paguei com Pix, mas era golpe. 
Saiba como recuperar o dinheiro

lâmpago e roubo de celular, tenha cuidado com a compra 
em site falso, o desconto que torna a aquisição ainda mais 
atrativa e o QR Code enganoso. 

Mantenha-se alerta para o perfil de rede social clonado, 
a central de atendimento bancário fictícia e a promessa 
de depositar uma quantia para receber mais dinheiro. 
Seja cauteloso com os donativos para histórias tristes e 
comoventes que chegam por SMS, WhatsApp e Facebook.

Lembre-se, os golpistas usam diversas táticas para en-
ganar as pessoas. E, quanto mais rápido a vítima fizer o 
boletim de ocorrência e o contato com o seu banco, mais 
chance tem de receber de volta o valor. Caso o problema 
não seja resolvido pela instituição financeira, é possível 
recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, como o 
Procon, ou ao Poder Judiciário para reparação do dano.

(*) - É professor universitário e advogado no Posocco & Advogados 
Associados (www.posocco.com.br).

Lembre-se, os golpistas usam diversas 
táticas para enganar as pessoas.

Marcello Casal Jr/ABr

Metaverso deve atingir 
US$ 800 bi e gerar 10 mil empregos em 5 anos


