
RELATÓRIO DE OUVIDORIA

2º Semestre de 2018



RELATÓRIO DE OUVIDORIA - 2O SEMESTRE DE 2018 2

INTRODUÇÃO .................................................................................. 3

MENSAGEM DA OUVIDORIA ............................................................ 4

O BANCO VOTORANTIM ................................................................... 6

MISSÃO DA OUVIDORIA ................................................................... 7

EFICÁCIA DA OUVIDORIA ................................................................ 8

CONSUMIDOR.GOV ....................................................................... 10

PESQUISA DE SATISFAÇÃO - Ouvidoria ........................................... 11

TRABALHOS DE CAUSA RAIZ – Identificação de Melhorias .............. 12

GOVERNANÇA ............................................................................... 13

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA ...................... 14

ÍNDICE



RELATÓRIO DE OUVIDORIA - 2O SEMESTRE DE 2018 3

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 01/07/2018 a 31/12/2018.

INTRODUÇÃO
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Como mencionado no relatório anterior, implantamos uma 
célula na Ouvidoria, denominada Customer Service que, em 
parceria com a área de Ciência de Dados, tem trabalhado 
para oferecer um atendimento de maior excelência aos 
clientes. Através de uma solução de inteligência artificial, 
monitoramos ao longo do ano as ligações de primeira 
instância, a fim de identificar as interações dos clientes de 
maior atrito ou insatisfeitos e tratá-las rapidamente.

Nesta célula de Customer Service, fazemos o monitoramento 
no atendimento de primeiro nível e, consequentemente, 
o tratamento rápido destas demandas apresentadas, 
identificando oportunidades de melhorias nos processos 
e procedimentos internos, visando imprimir agilidade no 
atendimento de forma mais eficiente.

MENSAGEM DA OUVIDORIA
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Em complemento a este objetivo de disseminação das 
relações de consumo, iniciamos em 28 de dezembro de 
2018 o atendimento das demandas registradas no site 
“Reclame Aqui”, que possui uma base de 15 milhões 
de consumidores cadastrados, entre outros atributos 
que valorizam a plataforma. Com esta ação ampliamos 
a nossa oferta de canais de contato, ao passo que nos 
posicionamos de forma positiva num cenário onde cada 
vez mais as pesquisas on line influenciam a reputação  
das organizações.

Por fim, a Organização recebeu três premiações das 
empresas Abrarec (Associação Brasileira das Relações 
Empresa Cliente) e ABT (Associação Brasileira de 
Telesserviços), com os cases envolvendo atendimento a 
clientes e inovação de processos, os quais demonstram a 
nossa preocupação constante em melhorar cada vez mais  
a experiência do cliente.

Paulo Bonzanini
Diretor Executivo de Controles e Governança

Fábio Magalhães
Ouvidor

Neste ano, foram mais de quatro mil clientes tratados, 
sendo que 85% (oitenta e cinco por cento) deles tiveram 
seus pedidos atendidos, em um tempo médio de  
4 (quatro) dias.

Continuamos utilizando no trabalho de melhoria contínua 
a metodologia de “passagem prévia”, que consiste em 
analisar a solução dada pelo canal de primeira instância 
aos clientes que reclamam na Ouvidoria e entender  
o motivo pelo qual o consumidor não foi atendido. 
Com esta análise devidamente catalogada, grupos 
multidisciplinares de melhorias buscam soluções para 
os problemas apresentados, em conjunto com diversas 
áreas envolvidas neste processo dentro da Organização 
(Relacionamento com Clientes, Jurídico, Operações, 
Cobrança, Produtos, etc.).

De mais a mais, as ações de Melhoria Contínua 
permanecem sendo um dos principais pilares da Ouvidoria. 
É através delas que identificamos na Organização quais 
esteiras, processos e procedimentos internos merecem 
aperfeiçoamento, tudo em decorrência das reclamações 
que recebemos e tratamos. Tais melhorias, são tratadas 
nos principais fóruns internos, e divulgado a mais 
alta administração da instituição, com foco na melhor 
experiência dos clientes.

Além de todo o apoio da Organização em favor das 
melhorias propostas pela Ouvidoria, os projetos contam 
ainda com a aplicação das principais metodologias 
utilizadas em diversos segmentos do mercado, como o 
Lean Six Sigma, Scrum, Agile, Kanban.

Encerramos o ano de 2018 com boas posições nos 
rankings divulgados pelo Banco Central: no último 
relatório divulgado, ocupamos a 7ª posição no Ranking de 
Reclamações e a 2ª posição no Ranking de Qualidade de 
Ouvidorias, com evolução constante no índice apresentado.

No segundo semestre, reformulamos a nossa Política de 
Relacionamento com Clientes e Usuários, a fim de torná-la 
mais clara e condizente com nossos processos, trazendo 
capítulos específicos sobre gestão de produtos e serviços, 
governança do relacionamento com clientes, e mecanismos 
de monitoramento e controle, por exemplo. O objetivo 
do Conglomerado é o de assegurar, cada vez mais, a 
convergência de interesses nas relações de consumo.

MENSAGEM DA OUVIDORIA
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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.

“Somos um banco brasileiro que faz 
diferença na vida dos clientes, gerando 
valor para nossos acionistas, colaboradores 
e a sociedade.”

Valores da Instituição 

O BANCO VOTORANTIM

*Segundo o ranking do Banco Central
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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 pleito.

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 de melhoria dentro da 
Organização, prevenindo e mitigando 
riscos operacionais, de imagem e/ou 
insatisfação de clientes.

O acesso à Ouvidoria pode ser realizado por telefone, correspondência ou 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/

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

Canais de Ouvidoria

MISSÃO DA OUVIDORIA
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EFICÁCIA DA OUVIDORIA

A Ouvidoria tem como compromisso 
assegurar a qualidade do 
atendimento prestado aos seus 
clientes, em busca de respostas 
céleres, assertivas e conclusivas 
às demandas apresentadas. 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.

Recebemos 6.771 demandas ao longo de 2018; destas, foram 3.406 reclamações recebidas no segundo semestre:

O tempo médio de atendimento no canal de Ouvidoria em 2018 foi de 4 (quatro) dias, bem abaixo do prazo regulamentar de 
10 (dez) dias úteis estabelecido pelo artigo 6°, §2° da Resolução CMN 4.433/2015:

Volumetria de demandas de Ouvidoria (0800)
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Recebemos 3.252 demandas em 2018, sendo que 1.831 foram recepcionadas no segundo semestre.

Tivemos 1.907 demandas recebidas no PROCON no segundo semestre de 2018, 10% (dez por cento) a mais do que no 
primeiro semestre:

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:

O tempo médio de solução ficou em 7 (sete) dias, conforme gráfico abaixo:

Volumetria de demandas do Bacen | RDR

Volumetria de demandas do PROCON

EFICÁCIA DA OUVIDORIA
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CONSUMIDOR.GOV

Abaixo, elencamos os indicadores consolidados dos atendimentos realizados pelo Banco Votorantim, na plataforma do 
consumidor.gov, em 2018:

A Resolvemos 1.727 demandas via consumidor.gov no segundo semestre de 2018, o que representa um aumento de 24% 
(vinte e quatro por cento) em relação ao volume do 1º semestre de 2018:

B Mesmo com o aumento de volumetria, o tempo médio de solução continuou inalterado no 2º semestre, mantendo o 
tempo médio em 6 dias, cerca de 36% abaixo do prazo regulamentar:
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Conforme prevê a Resolução CMN 4.629 e Circulares 3.880 e 3.881, implantamos 
em julho de 2018 a pesquisa de satisfação. Todo cliente que é atendido pela 
Ouvidoria pode avaliar, após o recebimento de resposta à sua demanda, a solução 
dada ao caso e o atendimento prestado pelos analistas de Ouvidoria.

Em uma escala de 1 a 5, obtivemos a nota 2,72 como média do semestre para a 
solução apresentada aos casos tratados, e 2,68 como média para o atendimento 
prestado pela Ouvidoria.

Importante ressaltar que o resultado desta pesquisa é utilizado para gerar insumos 
a fim de aprimorar nossos produtos, processos e o atendimento como um todo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO - Ouvidoria
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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.

Foram 14 melhorias estruturais implantadas ao longo do semestre, que trouxeram 
alterações de fluxo em diversas áreas do Banco, proporcionando consequente 
queda no volume de reclamações dos sintomas recomendados.
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GOVERNANÇA

A Ouvidoria participa e organiza, 
em conjunto com as áreas de 
Relacionamento com Clientes e o 
BVLab (laboratório de inovação), o 
Fórum de Satisfação de Clientes, que 
tem como objetivo, tratar aspectos 
críticos, melhoria de processos e o 
tema de inovação que visam melhorar 
a experiência e satisfação do cliente.

Este Fórum conta com a presença 
dos principais líderes da Organização, 
bem como da Diretoria Executiva do 
Varejo, Riscos e Ciência de Dados e 
Controles e Governança, e é realizado 
mensalmente.
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RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA

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

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

Atendimento Ouro 2018 - 
ABRAREC
O Atendimento Ouro da ABRAREC 
reconheceu cases de profissionais  
que prestaram atendimento 
diferenciado aos clientes  
valorizando a mediação na relação 
empresa-cliente.

Prêmio ABT 2018
Case: Inteligência Artificial: 
Melhorando processos, construindo 
relações e enriquecendo vidas

O prêmio ABT é respeitado por ser  
a maior e melhor plataforma de B2B  
e B2C, estabelecida pela meritocracia 
e importância de cases e talentos  
que contribuem com o 
desenvolvimento da atividade.

Prêmio ABRAREC 2018
Case: Inteligência Artificial: 
Melhorando processos, construindo 
relações e enriquecendo vidas

O prêmio Melhores Cases de 
Ouvidoria reconheceu as organizações 
à luz dos conceitos e princípios das 
Ouvidorias que contribuem para  
o aperfeiçoamento deste instituto  
no Brasil.

Cabe destacar:

Neste ano, o Banco Votorantim recebeu três premiações, a saber:
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