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Introdução

Atendendo à Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015 e normas
complementares, este relatório refere-se às atividades da Ouvidoria do
Banco Votorantim, do período de 01/01/2019 a 30/06/2019.

3
RELATÓRIO DE OUVIDORIA
1O SEMESTRE DE 2019

Mensagem da Ouvidoria

Em linha da evolução do atendimento e maior
protagonismo da Ouvidoria, neste semestre, absorvemos
mais uma atividade: a governança das reclamações.
Este projeto tem como objetivo analisar a causa raiz
das insatisfações capturadas nos canais de atendimento
primário, através dos registros de reclamações, e criar
ações de melhoria contínua para tornar positiva a
experiência dos nossos clientes. Em capítulo apartado,
discorreremos mais a respeito do escopo e alguns
resultados já percebidos.

Encerramos o semestre com boas posições nos rankings
divulgados pelo Banco Central: no último relatório
divulgado, ocupamos a 8ª posição no Ranking de
Reclamações e a 2ª posição no Ranking de Qualidade de
Ouvidorias, com evolução constante em ambos os índices
apresentados.
Ademais, após termos iniciado o tratamento das demandas
do canal Reclame Aqui, já obtivemos índices favoráveis
na reputação de ambas as empresas cadastradas do
Conglomerado, num curto espaço de tempo. Mais à frente
mencionaremos os resultados.

O processo de melhoria contínua permanece sendo
realizado pela Ouvidoria de forma maciça. O trabalho
consiste em examinar os problemas trazidos à Ouvidoria
por clientes que já passaram pelo primeiro atendimento,
detectando como poderíamos tê-los solucionado ainda
neste canal. Com esta análise devidamente catalogada,
grupos multidisciplinares de melhorias buscam soluções
para os problemas apresentados, em conjunto com
diversas outras áreas da Companhia.

Neste primeiro semestre, recebemos o prêmio ouro na
categoria Customer Experience com o case “Close de
Loop” no Smart Customer 2019. Este case discorreu sobre
o atendimento a clientes e inovação de processos, os
quais reforçam o compromisso de toda a Organização em
aprimorar cada vez mais os seus procedimentos a fim de
melhorar a experiencia do cliente.

Esta metodologia permite à Ouvidoria contribuir com os
processos do Banco, fato este comprovado pela redução
de reclamações ao longo dos últimos anos.

Paulo Bonzanini
Diretor Executivo de Controles e Governança

Outra frente que continua sendo trabalhada pelas áreas
de Ouvidoria e Ciência de Dados é a que faz uso da
ferramenta Speech Analytics, para monitorar as ligações
de primeira instância e identificar as interações com maior
risco. Foram quase 12 mil casos analisados no semestre.
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Fábio Magalhães
Ouvidor

O Banco Votorantim
Somos um banco de brasileiros, o 5º maior banco privado do Brasil. Em nosso
DNA, temos a união de uma das maiores instituições financeiras da América
Latina a um dos maiores conglomerados industriais do mundo.
Em mais de 25 anos de trajetória, transformamos nosso negócio para acompanhar
as evoluções do mundo. A nossa cultura é simples e ágil, e garante nossa essência
de estarmos sempre próximos de nossos clientes. Por eles, lançamos novas
plataformas digitais e para eles, buscamos parcerias com fintechs, trazendo novos
olhares para nossa constante transformação digital.
Atuamos nos segmentos de Corporate e Investment Banking, Asset Management,
Private Bank e Varejo, por meio da BV.

VALORES DA INSTITUIÇÃO

“Somos um banco brasileiro que faz diferença
na vida dos clientes, gerando valor para nossos
acionistas, colaboradores e a sociedade.”
*Segundo o ranking do Banco Central
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Missão da Ouvidoria
O compromisso da Ouvidoria continua
sendo o de atuar na mediação de
conflitos e em defesa dos interesses
dos consumidores que já tenham
recorrido aos canais primários de
atendimento, e que não se sentiram
plenamente satisfeitos com o retorno
apresentado ao seu pedido.
A missão da Ouvidoria, alinhada
ao propósito do Banco Votorantim,
corrobora o compromisso de atender
de forma diferenciada cada cliente e
oferecer-lhes as melhores soluções,
desenvolvendo e provendo de maneira
sustentável os melhores resultados.
Com o condão de propor à
Organização processos robustos
de melhoria contínua a partir das
reclamações que recebe, a Ouvidoria
debruça-se também no processo de
propositura de melhorias formais,
para transformar cada reclamação
em oportunidades dentro da
Organização, prevenindo e mitigando
riscos operacionais, de imagem e/ou
insatisfação de clientes.

“Somos protagonistas e acolhemos o cliente de
forma única, transformando cada relacionamento
em oportunidades de melhorias.”

CANAIS DE OUVIDORIA
O acesso à Ouvidoria pode ser realizado por telefone, correspondência ou através
de formulário online, na página da BV na internet:
Telefone: 0800-707-0083, de 2ª a 6ª feira das 9h às 18h (exceto feriados
nacionais) Atendimento para Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-701-8661
Correspondência: Caixa Postal 21074 - CEP: 04602-970 - São Paulo - SP
Sítio eletrônico: https://www.bv.com.br/site/ouvidoria/
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Eficácia da Ouvidoria

A Ouvidoria tem como principal objetivo e missão, atuar em defesa dos
interesses dos clientes que tenham recorrido aos serviços de atendimento
(Centrais de Relacionamento e SAC) e não tenham ficado satisfeitos com a
resposta ou solução do problema, por nós apresentada nesses canais.
É a instância máxima de recurso aos clientes na obtenção de uma solução
efetiva para a questão apresentada, sem substituir os canais convencionais
de atendimento. Tem como função, ainda, esclarecer os direitos e deveres da
Instituição e dos clientes buscando o aperfeiçoamento e melhoria dos produtos,
serviços e atendimento oferecidos pelo Banco Votorantim.
Tem foco na evolução de processos e procedimentos da Organização, a fim de
assegurar medidas preventivas e corretivas, além de garantir sua autonomia,
como canal de última instância, para atendimento das reclamações recebidas.
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Eficácia da Ouvidoria
VOLUMETRIA DE DEMANDAS DE OUVIDORIA (0800)
Recebemos 3.444 demandas no primeiro semestre de 2019, praticamente a mesma volumetria em comparação ao segundo
semestre de 2018:
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O tempo médio de atendimento no canal de Ouvidoria neste primeiro semestre de 2019 foi de 5 (cinco) dias, bem abaixo do
prazo regulamentar de 10 (dez) dias úteis estabelecido pelo artigo 6°, §2° da Resolução CMN 4.433/2015:
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Conforme determinação da Resolução CMN 4.629/2018, tivemos em média 26% (vinte e seis por cento) de clientes
respondentes por mês na pesquisa de satisfação da Ouvidoria, estando a média das notas em 3,1 e 3 para as perguntas 1 e 2*,
respectivamente, em uma escala de 1 a 5.

Volumetria de demandas do Bacen | RDR
Recebemos 1.493 demandas no primeiro semestre de 2019, 18% (dezoito por cento) a menos em comparação ao
semestre anterior.
Abaixo, apresentamos o comparativo das demandas recebidas no primeiro semestre de 2019 versus as recebidas no segundo
semestre de 2018:
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O tempo médio de solução ficou bem abaixo do prazo regulamentar. Em média, apresentamos a solução em 5 (cinco) dias
úteis, bem abaixo do prazo regulamentar estipulado pelo artigo 5° da Circular 3.729/2014:
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*Pergunta 1: “em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação mais alto, avalie a solução apresentada pela ouvidoria para a sua demanda.”
Pergunta 2: “em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação mais alto, avalie a qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria.”
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Eficácia da Ouvidoria
Volumetria de demandas do PROCON
Tivemos 2.125 demandas recebidas no PROCON no primeiro semestre de 2019, 11% (onze por cento) de aumento em
comparação ao semestre anterior:
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O tempo médio de solução ficou em 7 (sete) dias, conforme gráfico abaixo:
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Foram 568 notificações de audiências recebidas no primeiro semestre de 2019, aumento de 19% (dezenove por cento) em
comparação ao semestre anterior:
2o Semestre/2018

90

jul/18

93

ago/18

1o Semestre/2019
102

86

set/18

9
RELATÓRIO DE OUVIDORIA
1O SEMESTRE DE 2019

84

out/18

61

62

nov/18

dez/18

75

76

81

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

111

mai/19

123

jun/19

Consumidor.gov

Elencamos a seguir os principais
indicadores dos atendimentos
realizados pelo Banco
Votorantim, através do canal
consumidor.gov, no primeiro
semestre de 2019:

Atendemos 1.437 demandas no semestre, um aumento de 3% em comparação ao volume do 1º semestre 2018:
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Em comparação ao primeiro semestre de 2018, reduzimos 17% as entradas das reclamações no canal:
Volume 2º Sem 2018 X 1º Sem 2019
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O tempo médio de atendimento praticado foi de 6 dias neste semestre, 5% menor do que se compararmos com o mesmo
período de 2018:
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Reclame Aqui

Neste semestre, a Ouvidoria passou a tratar as demandas do Reclame Aqui. Estamos com uma média de 93% de
demandas respondidas, e um índice de atendimento de 74%.
Tratamos mais de 10 mil demandas no semestre, e conseguimos mudar a reputação tanto do Banco Votorantim quanto da
BV Financeira, para Bom e Regular, respectivamente:
6 meses
90,7%

6 meses
92,0%
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12 meses
87,9%

12 meses
90,1%
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84,3%

2018
87,7%

2017
80,0%

2017
84,1%

Geral
82,6%

Geral
85,4%

Trabalhos de Causa Raiz – Identificação de Melhorias
Metodologia de Passagem Prévia
Como mencionamos na mensagem inicial, demos continuidade ao processo de
Passagem Prévia, que proporciona à Ouvidoria a identificação de oportunidades
de melhorias para mitigar riscos, reduzir reclamações de segunda instância e
aprimorar os processos e procedimentos do Conglomerado.
Através desta metodologia, é possível identificar oportunidades para minimizar/
mitigar riscos e custos de atendimentos, descobrindo como poderíamos ter atuado
de forma diferente junto ao cidadão desde o primeiro contato dele com o Banco.

Melhoria Contínua
A área de melhoria continua tem como objetivo a identificação de oportunidades
dentro dos processos do banco, visando uma melhor performance de resultados
atuando na causa raiz dos problemas.
A equipe conta com especialistas que utilizam diversas metodologias, dentre
elas a Six Sigma, a fim de promover as transformações necessárias com foco
na experiência do cliente.
Dentre todas as proposições de melhorias, neste primeiro semestre de 2019, nosso
foco foi na priorização e atuação em oportunidades que impactam diretamente
a experiência do nosso cliente final, visando melhorar cada vez mais sua jornada
e relacionamento com o banco.
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Relacionamento Institucional da Ouvidoria

Neste ano, a Ouvidoria participou
de diversas reuniões e encontros
promovidos por entidades

Cabe destacar:
a) Participação na Comissão de Ouvidorias e Relações com Clientes – Federação
Brasileira de bancos Febraban
b) Pautas mensais entre membros Comissão de Ouvidorias e Relações com
Clientes, Febraban e DEATI do Banco Central
c) Participação da Comissão de Relacionamento com Clientes e Ouvidoria –
Associação Nacional de Instituições de Credito, Financiamento e Investimento
ACREFI
d) Participação no Seminário de Relacionamento com Clientes – SEMARC
e) Participação no Comitê de Ouvidorias da ABRAREC
Neste primeiro semestre, a Ouvidoria recebeu o prêmio ouro na categoria
Customer Experience com o case “Close de Loop”, no Smart Customer 2019.
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