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introdução

Atendendo à Resolução CMN nº  4860, de 
2020 e normas complementares, este 
relatório refere-se às atividades da 
Ouvidoria do Banco BV no período de 
01/01/2021 a 30/06/2021. 
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mensagem da ouvidoria

Nesse primeiro semestre de 2021, 
continuamos apoiando e dando soluções 
ágeis e eficientes aos nossos clientes, 
mantendo-os no centro de nossas ações. 
Nosso compromisso em melhorar sua 
experiência, continuamente, direciona 
nossos esforços para resolutividade, 
qualidade e fortalecimento digital.  

Mostraremos, ao longo do relatório, que 
os indicadores de qualidade continuaram 
em patamares sólidos: no Canal de 
Ouvidoria, mantivemos um atendimento 
ágil e efetivo, trabalho. Este, refletido 
diretamente em nossa Pesquisa de 
Satisfação regulada pelo Banco Central 
do Brasil (média de 4,451) e na Pesquisa 
de NPS, entregando um resultado de 74 
pontos. 

Fechamos o primeiro semestre mantendo 
excelente posição no Ranking de 
Reclamações do Banco Central, 
ocupamos a 8ª posição2. No Ranking de 
Qualidade de Ouvidorias, ocupamos a 2ª 
posição3. 

Dando continuidade ao trabalho já 
consolidado da equipe de Customer 
Service, em parceria com a área de 
Ciência de Dados e utilizando a 
ferramenta de inteligência Artificial 
Speech Analytics, avançamos na 
abrangência e no monitoramento das 
ligações primárias a fim de capturar as 
insatisfações geradas pelos 
consumidores e propor, de forma 
tempestiva, a melhor solução para cada 
cliente. Esse processo tem como 
propósito promover a satisfação de 
nossos clientes, bem como evitar 
judicialização de conflitos.

 

Nesse avanço, nosso principal aliado foi o 
desenvolvimento da categoria propensão 
— clientes com grandes chances de 
moverem uma ação contra o banco — 
que utiliza o sistema NLP (processamento 
de linguagem natural). Após a execução 
de alguns algoritmos e combinações de 
palavras, o sistema nos permite 
diagnosticar, de forma massiva, qual é o 
público-alvo a receber um tratamento 
tempestivo. No 1º semestre de 2021, 
foram aproximadamente 11 mil casos 
tratados pela equipe, com indicadores de 
qualidade que permitem afirmar ser uma 
das frentes mais importantes no que se 
refere à satisfação de clientes.  

1 Média de 1 a 5
2 Ref. Fechamento 2º trimestre/21
3 Ref. Fechamento 2º trimestre/21 

3
Relatório de ouvidoria 1º semestre de 2021

mensagem da ouvidoria

Nesse primeiro semestre de 2021, 
continuamos apoiando e dando soluções 
ágeis e eficientes aos nossos clientes, 
mantendo-os no centro de nossas ações. 
Nosso compromisso em melhorar sua 
experiência, continuamente, direciona 
nossos esforços para resolutividade, 
qualidade e fortalecimento digital.  

Mostraremos, ao longo do relatório, que 
os indicadores de qualidade continuaram 
em patamares sólidos: no Canal de 
Ouvidoria, mantivemos um atendimento 
ágil e efetivo, trabalho. Este, refletido 
diretamente em nossa Pesquisa de 
Satisfação regulada pelo Banco Central 
do Brasil (média de 4,451) e na Pesquisa 
de NPS, entregando um resultado de 74 
pontos. 

Fechamos o primeiro semestre mantendo 
excelente posição no Ranking de 
Reclamações do Banco Central, 
ocupamos a 8ª posição2. No Ranking de 
Qualidade de Ouvidorias, ocupamos a 2ª 
posição3. 

Dando continuidade ao trabalho já 
consolidado da equipe de Customer 
Service, em parceria com a área de 
Ciência de Dados e utilizando a 
ferramenta de inteligência Artificial 
Speech Analytics, avançamos na 
abrangência e no monitoramento das 
ligações primárias a fim de capturar as 
insatisfações geradas pelos 
consumidores e propor, de forma 
tempestiva, a melhor solução para cada 
cliente. Esse processo tem como 
propósito promover a satisfação de 
nossos clientes, bem como evitar 
judicialização de conflitos.

 

Nesse avanço, nosso principal aliado foi o 
desenvolvimento da categoria propensão 
— clientes com grande chance de 
moverem uma ação contra o banco — 
que utiliza o sistema NLP (processamento 
de linguagem natural). Após a execução 
de alguns algoritmos e combinações de 
palavras, o sistema nos permite 
diagnosticar, de forma massiva, qual é o 
público-alvo a receber um tratamento 
tempestivo. No 1º semestre de 2021, 
foram aproximadamente 11 mil casos 
tratados pela equipe, com indicadores de 
qualidade que permitem afirmar ser uma 
das frentes mais importantes no que se 
refere à satisfação de clientes.  



4
Relatório de ouvidoria 1º semestre de 2021

O programa Governança de 
Reclamações permanece como um dos 
pilares importantes para garantir a melhor 
experiência do cliente do banco BV. A 
sinergia entre ouvidoria e diversas áreas 
do banco, permitiu a distribuição das 
reclamações tabuladas nos canais 
primários de atendimento entre os 
momentos da jornada do cliente BV, 
levando o acompanhamento dos 
indicadores e planos de ação para alta 
gestão. 

No canal Reclame Aqui, continuamos 
entre as melhores Instituições Financeiras 
do país. Com os indicadores deste 1º 
semestre de 2021, atingimos a resultado 
de 7.6/10, o que nos leva a uma reputação 
classificada como “BOM” pela plataforma.  

Na plataforma Consumidor.gov, fechamos 
o semestre com a nota do consumidor em 
2.9, enquanto a média das demais 
empresas do setor financeiro fica em 2.6 
(notas de 1 a 5).  

Adriana Gomes
Diretora de Clientes

Debora Montalvão
Ouvidora
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Vivemos a era do protagonismo e somos 
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Adriana Gomes
Diretora de Clientes

Debora Montalvão
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o banco BV

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. Nossa jornada nos move a buscar resultados 
sustentáveis e relações leves, e acreditamos que são nossas atitudes que fazem a 
diferença. Aqui, somos corretos e assumimos responsabilidade por nossas decisões. 
Somos simples e vamos direto ao ponto, sempre unindo forças e aprendendo um com o 
outro, sendo parceiros e corajosos para inovar, criar e nos adaptar para atingir nossos 
objetivos, dia a dia. 

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. 

Nossa jornada nos move a buscar resultados sustentáveis e relações leves, e acreditamos 
que são nossas atitudes que fazem a diferença. Aqui, somos corretos e assumimos 
responsabilidade por nossas decisões. Somos simples e vamos direto ao ponto, sempre 
unindo forças e aprendendo um com o outro. Sendo parceiros e corajosos para inovar, criar 
e nos adaptar para atingir nossos objetivos, dia a dia. 

 

Atuamos nos segmentos
de Corporate e Investment

Banking, Asset Management,
Private Bank e Varejo. 
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missão da ouvidoria

Nossa missão como Ouvidoria, alinhada ao nosso propósito, é atender de forma diferenciada  

cada cliente e trabalhar para que todos tenham as melhores soluções, oferecendo resultados  

de maneira sustentável.

A Ouvidoria pode propor à organização processos de melhoria contínua a partir das reclamações 

que recebe, sugerindo mudanças que tem potencial para transformar cada reclamação em uma 

oportunidade, prevenindo e mitigando riscos operacionais  

e de imagem.

“Somos protagonistas 
e acolhemos o cliente 

de forma única, 
transformando cada 
relacionamento em  
uma oportunidade  

de melhoria”

O contato com a Ouvidoria pode ser realizado por telefone, por meio do nosso site ou por 

correspondência:

Telefone: 0800 707 0083, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h (exceto feriados nacionais) 

Atendimento para de�cientes auditivos e de fala: 0800 701 8661

Site: https://www.bv.com.br/site/ouvidoria/

Correspondência: Caixa Postal 21074 – CEP 04602-970 – São Paulo – SP

Canais de Ouvidoria
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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 BV, corrobora o compromisso de 
atender de forma diferenciada cada cliente e oferecer-lhes as melhores soluções, 
provendo de maneira sustentável os melhores resultados. 

Com o condão de propor à Organização processos de melhoria contínua a partir das 
reclamações que recebe, a Ouvidoria debruça-se, também, na propositura de melhorias 
formais, para transformar cada reclamação em oportunidades dentro da Organização, 
prevenindo e mitigando riscos operacionais e de imagem. 

 

O acesso à Ouvidoria pode ser realizado por telefone, na página eletrônica do 
banco BV ou por correspondência: 
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instalações de ouvidoria

A Ouvidoria está localizada na Avenida 
das Nações Unidas, 14.171 – 10º andar, 
São Paulo/SP. 

Nossas instalações estão adequadas e 
possuem ambientes monitorados, 
maximizando a segurança da informação 
e fornecendo condições favoráveis para a 
execução do atendimento. 

Em razão da continuidade do cenário de 
pandemia de COVID-19, a Ouvidoria 
permanece com 100% dos 
colaboradores em trabalho remoto, 
mantendo o monitoramento e a 
qualidade de toda a operação ao longo 
de todo o período. 
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estrutura da ouvidoria

Nesse primeiro semestre, como Ouvidora, permanece a Debora Montalvão, reportando-se 
à Adriana Gomes, que segue à frente da Diretoria de Clientes. 

Na gestão da Ouvidoria, permanecem: Thais Cristine, coordenadora dos Canais Regulados 
e Órgãos de Defesa do Consumidor e Governança de Reclamações; e Cristiano 
Francisquini, coordenador das células Customer Service e Canais Especiais (Reclame 
Aqui, Consumidor.gov e Procon Fone). 

O quadro de funcionários totaliza 36 (trinta e seis) colaboradores próprios. A Ouvidoria está 
dividida em 6 (seis) células, a saber: a) Atendimento de Ouvidoria; b) Atendimento 
PROCON; c) Atendimento RDR Bacen; d) Customer Service; e) Governança de 
Reclamações; f) Canais Especiais (Reclame Aqui, Consumidor.gov e Procon Fone). 

instalações de ouvidoria

A Ouvidoria está localizada na Avenida 
das Nações Unidas, 14.171 – 10º andar, 
São Paulo/SP. 

Nossas instalações estão adequadas e 
possuem ambientes monitorados, 
maximizando a segurança da 
informação e fornecendo condições 
favoráveis para a execução do 
atendimento. 

Em razão da continuidade do cenário 
de pandemia de COVID-19, a Ouvidoria 
permanece com 100% dos 
colaboradores em trabalho remoto, 
mantendo o monitoramento e a 
qualidade de toda a operação ao longo 
de todo o período. 

7
Relatório de ouvidoria 1º semestre de 2021

estrutura da ouvidoria

Nesse primeiro semestre, como Ouvidora, permanece a Debora Montalvão, reportando-se 
à Adriana Gomes, que segue à frente da Diretoria de Clientes. 

Na gestão da Ouvidoria, permanecem: Thais Cristine, coordenadora dos Canais Regulados 
e Órgãos de Defesa do Consumidor e Governança de Reclamações; e Cristiano 
Francisquini, coordenador das células Customer Service e Canais Especiais (Reclame 
Aqui, Consumidor.gov e Procon Fone). 

O quadro de funcionários totaliza 36 (trinta e seis) colaboradores próprios. A Ouvidoria está 
dividida em 6 (seis) células, a saber: a) Atendimento de Ouvidoria; b) Atendimento 
PROCON; c) Atendimento RDR Bacen; d) Customer Service; e) Governança de 
Reclamações; f) Canais Especiais (Reclame Aqui, Consumidor.gov e Procon Fone). 



8
Relatório de ouvidoria 1º semestre de 2021

eficácia da ouvidoria

A Ouvidoria tem como principal objetivo atuar em defesa dos interesses dos clientes que 
tenham recorrido aos serviços de atendimento primário e não tenham ficado satisfeitos 
com a resposta 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.  

É papel da Ouvidoria esclarecer os direitos e deveres da Instituição e dos clientes 
buscando o aperfeiçoamento e melhoria dos produtos, serviços e atendimento oferecidos 
pelo banco BV. Tem foco também 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. 

Os grandes desafios neste semestre foram manter o tempo médio de solução das 
demandas abaixo do regulatório e os indicadores de qualidade, mesmo com uma 
volumetria elevada de reclamações, demonstrando eficiência e resolutividade.  

 A seguir, detalharemos por célula os indicadores do semestre. 

ouvidoria em números

a) Volumetria de demandas de Canal de Ouvidoria (0800) 

Nesse primeiro semestre, registramos 2.638 demandas, um volume 31% (trinta e um por 
cento) maior em comparação ao segundo semestre de 2020, conforme evolução do 
gráfico abaixo.  

 
Gráfico 01: Registros de demandas por mês no canal de Ouvidoria (2º Semestre/20 x 1º Semestre/21) 

Julho

513

351 373
291

218
273

395

31%
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449 420

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
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Gráfico 02: Evolução tempo médio de solução (TMS) (2º semestre/20 x 1º semestre/21) 
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Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Nesse 1º semestre de 2021, respondemos 86% (oitenta e seis por cento) das demandas de 
Ouvidoria em até 5 (cinco) dias úteis, atendendo ao estabelecido pela SARB 022/2019 da 
Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos - Febraban, que dispõe que ao 
menos 50% (cinquenta por cento) das demandas devem ser respondidas dentro deste 
prazo. 

a.1) Satisfação de clientes 

Conforme determinação da Resolução CMN 4.860/2020, tivemos em média 38% (trinta e 
oito por cento) de clientes respondentes, por mês, na pesquisa de satisfação da Ouvidoria, 
7 pontos percentuais acima do último semestre. As notas para as perguntas 1 e 2 ficaram 
na média de 4,5 e 4,4, respectivamente, em uma escala de 1 a 5, reflexo do excelente 
atendimento do Canal de Ouvidoria. 

Nesse semestre, tivemos um aumento de 10% (dez por cento) na NPS e estamos com um 
ótimo indicador de 74 pontos, dentro da zona de qualidade.  
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oito por cento) de clientes respondentes, por mês, na pesquisa de satisfação da Ouvidoria, 
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b) Volumetria de demandas do Bacen | RDR 

Recebemos 2.888 demandas no primeiro semestre de 2021, o que representa um aumento 
de 22% (vinte e dois por cento) em relação ao semestre anterior.  
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Gráfico 03: Registros de demandas por mês no canal de Bacen/RDR (2º Semestre/20 x 1º Semestre/21) 
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O tempo médio de solução (TMS) praticado no semestre foi de 6 (seis) dias úteis, abaixo do 
regulamentar estipulado pelo artigo 5° da Circular 3.729/2014, que é de 10 (dez) dias úteis. 
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Gráfico 04: Evolução tempo médio de solução (TMS) (2º semestre/20 x 1º semestre/21) 
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atendimento a canais externos 
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Gráfico 05: Registros de demandas por mês no canal de Procon (2º Semestre/20 x 1º Semestre/21): 
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O tempo médio de solução (TMS) ficou em 8 (oito) dias, conforme gráfico abaixo, prazo 
menor que o regulamentar (10 dias): 

c) Volumetria de demandas do PROCON 

Tivemos 2.598 demandas recebidas no PROCON no primeiro semestre, 3% (três por cento) 
de redução em relação ao semestre anterior: 

Gráfico 06: Evolução tempo médio de solução (TMS) (2º semestre/20 x 1º semestre/21) 
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Com a opção de realização on-line das audiências por alguns PROCONs e com o retorno 
gradativo das audiências presenciais, foram recebidas 361 notificações de audiências no
1º semestre de 2021, 27% (vinte e sete por cento) maior que o recebimento do semestre 
passado: 



13Relatório de ouvidoria 1º semestre de 2021

Gráfico 09: Evolução tempo médio de solução (TMS) (2º semestre/20 x 1º semestre/21): 
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Aqui, somos corretos e assumimos 
responsabilidade por nossas decisões. 
Somos simples e vamos direto ao ponto, 
sempre unindo forças e aprendendo um 
com o outro, sendo parceiros e corajosos 
para inovar, criar e nos adaptar para 
atingir nossos objetivos, dia a dia. 

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.
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Gráfico 07: Registros de demandas por mês no canal de Procon Audiência (2º Semestre/20 x 1º Semestre/21): 
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Gráfico 08: Registros de demandas por mês no canal Reclame Aqui (2º Semestre/20 x 1º Semestre/21): 
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A plataforma do Reclame Aqui tem sido um dos canais mais procurados externamente na 
busca de soluções pelos clientes. Podemos observar abaixo que, no 1º semestre de 2021, 
tivemos um aumento de 23% (vinte e três por cento) em comparação com o último 
semestre. Foram mais de 5 mil demandas tratadas no período. 

Finalizamos o 1º semestre de 2021 com a reputação “BOM” na plataforma, o índice de 
solução ficou em 78,3% (setenta e oito vírgula três por cento), a nota média do consumidor 
ficou em 6,53 bem como 63,1% (sessenta e três vírgula um por cento) dos clientes 
classificaram que voltariam a fazer negócios com o banco BV.

Reclame Aqui
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O nosso tempo médio de solução no mês de junho foi o menor do semestre ficando com 
6,8 dias em média de tratamento e o semestre ficou em 7,7. Tivemos uma redução no 
tempo médio de solução em -25% (vinte e seis por cento) se comparado com o 2º 
semestre de 2020.

Gráfico 09: Evolução tempo médio de solução (TMS) (2º semestre/20 x 1º semestre/21): 
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Consumidor.gov

A plataforma do Consumidor.GOV, assim como o Reclame Aqui, tem sido um dos canais 
mais procurados externamente na busca de soluções pelos consumidores. Podemos 
observar abaixo que, no 1º semestre de 2021, tivemos um volume equilibrado em 
comparação com o último semestre. Foram mais de 3.200 demandas tratadas. 

O tempo médio de solução (TMS), no semestre, ficou em 8,0 dias, sendo que o prazo 
regulamentar da plataforma é de 15 dias. 

O índice de solução do semestre ficou em 78,7% (setenta e oito vírgula sete por cento) e a 
nota média do consumidor em 2.9 (notas de 1 a 5). 

Nosso TMS (tempo médio de solução) no 1º semestre de 2021 teve uma queda de 8% (oito 
por cento) se comparado com o 2º semestre de 2020, o que demonstra mais agilidade no 
retorno ao consumidor. 

Gráfico 10: Registros de demandas por mês no canal Consumidor.Gov (2º Semestre/20 x 1º Semestre/21): 
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Gráfico 11: Evolução tempo médio de solução (TMS) (2º semestre/20 x 1º semestre/21): 
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  

O SAC está estruturado para atender aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor, 
acatando demandas ligadas a Reclamações, Informações, Cancelamento, Elogios e 
outros. Sendo assim, esse serviço obedece a todas as exigências estabelecidas pelo 
Decreto nº 6523/2008. 

As ligações para este canal são gratuitas. O primeiro menu eletrônico garante ao cliente as 
opções de contato com o operador, o registro de reclamação e solicitação de 
cancelamento de contratos e serviços, assim como a solicitação de informações gerais e 
elogios. Após abertura das reclamações, tais informações são direcionadas às áreas 
responsáveis, quando não for possível a resolução do caso em linha com o consumidor. 

As opções para reclamações e cancelamentos são tratadas pelo atendente no primeiro 
nível de atendimento e devem ser atendidas com prioridade.  

O atendimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O acesso inicial ao 
atendente não é condicionado ao prévio fornecimento de dados pelo consumidor. 

Abaixo, em atendimento ao artigo 16 do Normativo SARB 22 da Autorregulação Bancária, 
apresentamos os percentuais dos atendimentos de demandas no SAC divididas por 
classificação de informações, cancelamentos, reclamações e outros, conforme previsto no 
parágrafo 1°: 

Percentual SAC

Segmento

GERAL

GERAL

GERAL

GERAL

Cancelamento

Informação

Reclamação

Outro

2.5%

50.1%

6.7%

40.6%

2.4%

50.4%

6.9%

40.4%

2.7%

38.9%

8.5%

49.9%

3.0%

26.8%

10.8%

59.4%

2.7%

29.3%

10.2%

57.8%

2.8%

25.6%

9.8%

61.9%

2.7%

38.8%

8.5%

50.0%

Classificação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Semestre
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indutores de melhoria contínua 

Nossa Ouvidoria, além de prezar pela 
excelência nos atendimentos, também 
segue como indutora de melhoria 
contínua em busca da melhora de 
processos com foco no desenvolvimento 
de atividades que possam agregar valor a 
experiência do cliente, entendendo suas 
dores, e, ao mesmo tempo, tornar as 
esteiras operacionais mais eficientes, 
com uma análise minuciosa de causa raiz 
para realização dos planos de ação junto 
as áreas parceiras. 

Neste semestre, continuamos com o 
processo de endereçamento dos 
principais sintomas de reclamações 
identificados nos Canais Regulatórios e 
Células Especiais da Ouvidoria nos 
devidos grupos de trabalhos relacionados 
aos sintomas. 

política de relacionamento com clientes 

A nossa Política de Relacionamento com Clientes apresenta diretrizes e responsabilidades 
nos processos e procedimentos do BV que englobam, desde a pré-contratação, até a 
contratação e pós-contratação de produtos e serviços. Este documento está em constante 
aprimoramento, em linha com o dinamismo dos assuntos relacionados à clientes, e está 
sob responsabilidade da estrutura de Planejamento e Governança de Clientes, dentro da 
Diretoria de Clientes.  

O trabalho em parceria das áreas de primeira e segunda linhas de defesa continuam, visto 
o objetivo principal desse projeto ser melhorar as esteiras de processos afetados ao cliente 
sob a ótica da Resolução CMN 4.539/16. 
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relacionamento institucional da ouvidoria  

Abaixo destacamos as principais agendas de Ouvidoria no mercado: 

Participação na Comissão de Ouvidorias e Relações com Clientes – Federação 
Brasileira de Bancos Febraban 

Participação da Comissão de Relacionamento com Clientes e Ouvidoria – Associação 
Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento ACREFI  
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