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introdução

Atendendo à Resolução CMN nº 4.433 

de 2015 e normas complementares, 

este relatório refere-se às atividades da 

ouvidoria do banco BV, no período de 

01/01/2020 a 30/06/2020.
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mensagem da ouvidoria

O primeiro semestre de 2020 foi marcado pelos reflexos da 

covid-19 no Brasil. No BV, dois fatores foram importantes para que 

a gente enfrentasse com sucesso este novo cenário: o mindset 

ágil, resultado da evolução de nossa maturidade digital, e a forte 

centralidade no cliente, que tem direcionado as nossas ações.

A volumetria de ouvidoria também teve um aumento significativo 

nesse período, motivada principalmente pela concessão de 

postergação de parcelas para clientes que tiveram sua situação 

financeira afetada pela pandemia. 

De toda forma, como mostraremos ao longo do relatório, os 

indicadores de qualidade continuaram em patamares sólidos: no 

canal de ouvidoria, por exemplo, atingimos nossa melhor nota 

da pesquisa de satisfação regulada pelo Banco Central do Brasil 

(média de 3,8) e na NPS, 70 pontos.
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mensagem da ouvidoria

Adriana Gomes
Diretora de clientes

Fábio Magalhães
Ouvidor

Encerramos o semestre com excelente posição no ranking de 

reclamações do Banco Central: no último relatório divulgado, 

ocupamos a 13ª posição¹. No Ranking de Qualidade de 

Ouvidorias, ocupamos a 7ª posição².

A área de customer service, que faz uso da ferramenta Speech 

Analytics, continua sendo uma das principais células para 

trabalharmos a insatisfação de clientes e ações visando a 

desjudicialização de conflitos. Ela monitora as ligações de 

primeira instância e identifica as interações com maior risco. 

Todo esse trabalho, além de minimizar o atrito com os clientes, 

também gera informações importantes para trabalharmos 

pontos de melhorias dentro da companhia, de forma mais ágil 

e categorizada. Nesse semestre foram quase 5.000 casos 

tratados, com indicadores de qualidade que nos permitem 

afirmar ser esta uma das frentes mais importantes dentro do 

contexto de ouvidoria e visando a satisfação dos clientes. 

Além do atendimento em segunda instância, a ouvidoria tem 

como foco ser a área indutora de melhorias no banco. A criação 

de uma gerência focada em melhoria contínua, com o intuito 

de disseminar a cultura de excelência no banco BV por meio de 

conceitos e iniciativas práticas, juntamente com o uso de dados 

e metodologia para melhorar e inovar, vem produzindo maior 

valor agregado aos clientes no longo prazo, além de nos permitir 

identificar melhor as oportunidades e como focar nas ações.

No site Reclame Aqui, iniciamos o ano com a reputação no 

status “Bom”, e, já no início do segundo trimestre, evoluímos para 

“Ótimo”, sendo a melhor avaliação até então entre os grandes 

bancos do país. 

Nesse semestre fomos reconhecidos pelo Prêmio ClienteSA 

2020, na categoria Líder em Projeto Estratégico, com o case 

Empoderamento das centrais de atendimento: ouvidoria 

na estratégia de transformar a jornada do cliente em uma 

experiência mais ágil e eficiente.

¹ Referente ao segundo trimestre 2020.
² Referente ao primeiro trimestre 2020.
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o banco BV

³ Segundo o ranking do Banco Central.

Somos um banco de brasileiros, o 5º maior banco privado do Brasil³. 

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 a 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.
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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 obtido.

A missão da ouvidoria, alinhada ao nosso propósito, reforça o compromisso 

de atender de forma diferenciada todos os clientes, oferecer a eles as 

melhores soluções e provendo, de maneira sustentável, os melhores 

resultados.

Com a capacidade de propor à organização processos de melhoria 

contínua a partir das reclamações que recebe, a ouvidoria também 

propõe melhorias formais, para transformar cada reclamação em uma 

oportunidade dentro da organização, prevenindo e mitigando riscos 

operacionais e de imagem.

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

O contato com a ouvidoria pode ser realizado por telefone, por correspondência ou por meio do 

nosso site:

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

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

Canais de ouvidoria
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abr/20jan/20 fev/20 mar/20 mai/20 jun/20jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
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560

817

552
498

293

646

339

eficácia da ouvidoria

Como já mencionamos, 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 nossa resposta nesses canais.

É a instância máxima de recurso para os 

clientes obterem uma solução efetiva para a 

questão apresentada, sem substituir os canais 

convencionais de atendimento. 

a) Volumetria de demandas de ouvidoria (0800)

2o semestre 2019 1o semestre 2020

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 

por nós. Tem foco também na evolução de 

nossos processos e procedimentos, a fim de 

assegurar medidas preventivas e corretivas, 

além de garantir sua autonomia, como 

canal de última instância, para atender as 

reclamações recebidas.

A seguir, detalharemos por célula os indicadores do semestre e os reflexos da covid-19 no atendimento 

da nossa ouvidoria.

ouvidoria em números

Abaixo o volume de demandas abertas 

no canal de Ouvidoria.
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janeiro fevereiro março abril maio junho

5,3

4,8

3,13,2

4,2
3,5

ouvidoria em números

TMS 1o semestre 2020

O tempo médio de solução (TMS) no canal de ouvidoria, mesmo com o aumento de volumetria em 

decorrência do cenário de pandemia, foi de 4 dias, bem abaixo do prazo regulamentar de 10 dias úteis 

estabelecido pelo artigo 6°, §2° da Resolução CMN 4.433/2015.

Nesse primeiro semestre de 2020, respondemos 74% das demandas de ouvidoria em até 

5 dias úteis, atendendo ao estabelecido pela SARB 022/2019 da Autorregulação Bancária da 

Federação Brasileira de Bancos - Febraban, que dispõe que ao menos 50% das demandas devem ser 

respondidas dentro desse prazo.

Conforme determinação da Resolução CMN 

4.629/2018, tivemos em média 31% de 

clientes respondentes por mês na pesquisa 

de satisfação da ouvidoria. As notas para as 

perguntas 1 e 2 ficaram na média de 3,8 e 3,9, 

respectivamente, em uma escala de 1 a 5, 

bem maior do que as notas apresentadas no 

semestre anterior, de 3,1 e 3, respectivamente.

Nesse semestre também implantamos a pesquisa de NPS no atendimento de ouvidoria, e estamos 

com o ótimo indicador de 70,4 pontos.

satisfação de clientes

70,4
pontos
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janeiro fevereiro março abril maio junho
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415

336
388

311 313

210
242 252

276

abr/20jan/20 fev/20 mar/20 mai/20 jun/20jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

TMS 1o semestre 2020

6,9

6,7 6,7
6,6

7,0

6,4

atendimento a canais externos

O tempo médio de solução (TMS) praticado no semestre foi o de 7dias 

úteis, abaixo do regulamentar estipulado pelo artigo 5° da Circular 

3.729/2014, que é de 10 dias úteis.

b) Volumetria de demandas do Bacen | RDR

2o semestre 2019 1o semestre 2020

Recebemos1.918 no primeiro semestre de 2020

7
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7,5
6,9 6,5 6,6 6,6

5,8

TMS 1o semestre 2020

atendimento a canais externos

O tempo médio de solução (TMS) ficou em 7 dias, conforme o gráfico abaixo, prazo menor que o 

regulamentar (10 dias):

Foram 364 notificações de audiências recebidas no primeiro semestre de 2020.

c) Volumetria de demandas do Procon

Tivemos 2.039 demandas recebidas no PROCON no primeiro semestre.

1o semestre 20202o semestre 2019

1o semestre 20202o semestre 2019
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abr/20jan/20 fev/20 mar/20 mai/20 jun/20jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
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357

972

360
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388

reclame aqui

Atendemos 6.525 demandas no primeiro semestre de 2020, volume196% maior  

em comparação com o semestre anterior.

Atingimos nesse semestre o índice de solução de 

88,2% e nota do consumidor de 7.71. 

A ação que promovemos no período, que 

proporcionou a prorrogação das parcelas em 

60 dias sem custo algum, foi rapidamente 

reconhecida pelos clientes, elevando nossa 

reputação no site Reclame Aqui, que passou de 

“Bom” para “Ótimo” nos períodos de 6 e 12 meses.

1o semestre 2020

196%

2o semestre 2019

6
meses

12
meses

ótimo
respondentes respondentes

99.0%

ótimo

98.6%
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8,2 8,2
6,8

7,88,1 8,1
8,8 8,7 8,9 8,4 8,4

7,7

consumidor.gov

O volume de reclamações atendidas no canal Consumidor.gov apresentou variação de 46% em relação 

ao 2º semestre de 2019.

O tempo médio de solução (TMS) no semestre ficou em 7,9 dias.

46%

1o semestre 20201o semestre 2019

-5%

Fechamos o semestre com índice de solução em 

86% e a nota média do consumidor em 3.2, 

uma das melhores do mercado financeiro.
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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 e elogios, entre outros. Sendo 

assim, o serviço obedece a todas as exigências 

estabelecidas pelo Decreto nº 6523/2008.

As ligações para esse canal são gratuitas. No 

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, as informações são direcionadas 

às áreas responsáveis, quando não for possível a 

resolução do caso em linha com o consumidor.

As opções para reclamações e cancelamento 

são tratadas pelo atendente no primeiro nível de 

atendimento e devem ser priorizadas.

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 Classificação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Semestre

Geral Cancelamento 2,4% 3,2% 2,1% 2,4% 3,1% 3,2% 2,6%

Geral Informação 28,0% 29,1% 31,0% 31,1% 31,3% 28,0% 29,6%

Geral Reclamação 11,3% 15,2% 13,3% 12,7% 16,0% 16,9% 13,6%

Geral Outros 58,4% 52,4% 53,6% 53,8% 49,7% 51,9% 54,2%
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melhoria contínua

A área de melhoria contínua foi criada dentro da 

ouvidoria com o objetivo de entender as dores 

dos nossos clientes, e através delas realizar 

análises de causa raiz. Essas análises servem 

como base para a adoção de planos de ação 

com foco em gerar uma experiência positiva 

para os consumidores.

Em 2020, já com a gerência de melhoria contínua 

consolidada, a área se aprimorou nas análises 

de causa raiz identificadas pelos estudos dos 

principais sintomas de reclamações e pelas 

oportunidades identificadas através de 

pesquisas com os clientes (NPS e CSAT). 

O foco foi o conhecimento dos reais 

problemas, o desenho de soluções e 

a priorização e endereçamento das 

ações necessárias para melhorar 

os indicadores de experiência dos 

nossos clientes.

Em conjunto com as diversas 

áreas do banco, foi criada a 

jornada do cliente BV, dividida 

em 7 fases: momentos 

Contrato, Pago, Não 

Posso Pagar, Aprendo, 

Preciso, Administro, 

Opero Cartões, Opero 

Seguros, Finalizo. 

Tendo essa jornada 

como base do trabalho, 

foi criado também o “Fórum 

de Clientes”, com frequência 

semanal. Nele os indicadores 

de satisfação são elencados por 

momentos de jornada e os planos 

de ação têm o acompanhamento 

da alta gestão do banco.

Apresentamos os principais sintomas 

de reclamações identificados 

nos canais regulatórios e células 

especiais da ouvidoria nos 

respectivos fóruns e grupos de 

trabalhos relacionados aos sintomas.
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política de relacionamento com clientes

Abaixo destacamos as principais agendas de Ouvidoria no mercado.

a) Participação na Comissão de Ouvidorias e Relações com Clientes – Federação Brasileira de 

Bancos Febraban

b) Pautas periódicas 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 Crédito, Financiamento e Investimento ACREFI 

A nossa política de relacionamento com clientes 

apresenta diretrizes e responsabilidades 

em nossos processos e procedimentos que 

englobam a pré-contratação, a contratação e a 

pós-contratação de produtos e serviços. Esse 

documento está em constante aprimoramento, em 

linha com o dinamismo dos assuntos relacionados 

aos clientes. 

A diretoria de clientes detém a governança 

desta política, a qual, nesse primeiro semestre, 

foi conduzida pela ouvidoria, num trabalho em 

parceria das áreas de primeira e segunda linhas 

de defesa. O objetivo principal do trabalho é 

melhorar as esteiras de processos relacionados ao 

cliente, sob a ótica da Resolução CMN 4.539/16.

relacionamento institucional da ouvidoria 
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