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introdução

Atendendo à Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015, e a normas 
complementares, este relatório refere-se às atividades da ouvidoria do banco BV no 
período de 01/07/2019 a 31/12/2019.
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mensagem da ouvidoria

Nesse semestre, criamos a diretoria de clientes e inteligência 
de dados. Essa estrutura traz mais sinergia e convergência para 
os assuntos dos nossos clientes, agrega as áreas de ouvidoria, 
relacionamento com clientes, ciência de dados e CRM, marketing 
e cobrança.

O processo de melhoria contínua permanece sendo realizado pela 
ouvidoria, agora com uma metodologia e estrutura mais robustas. 
Como em anos anteriores, o trabalho consiste em examinar os 
problemas trazidos à organização por clientes que já passaram 
pelo atendimento, detectando como poderíamos solucioná-los 
ainda nesse canal. Com essa análise devidamente catalogada, 
nossos grupos multidisciplinares de melhorias buscam soluções 
para os problemas apresentados, em conjunto com diversas 
outras áreas.
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mensagem da ouvidoria

A metodologia permite à ouvidoria, há alguns 
anos, contribuir com os nossos processos do 
banco a partir das reclamações dos clientes. 
Para ganhar escala nesse processo de melhoria 
contínua, nesse semestre foi criada uma 
gerência focada em metodologia de melhoria 
contínua, que tem o intuito de disseminar a 
cultura de excelência no banco BV por meio de 
base conceitual e iniciativas práticas, juntamente 
com uso de dados e metodologia para melhorar 
e inovar, e assim oferecer maior valor agregado 
aos clientes no longo prazo.

A gerência é formada por um grupo 
multidisciplinar composto pelas áreas de 
cultura e pessoas e ouvidoria; contudo conta 
com a participação de diversas áreas, a 
depender do projeto que está sendo discutido.

Trabalhamos no pilar clientes nesse semestre, 
de forma a tratar as principais dores e pontos de 
atrito dos consumidores, e tivemos uma entrega 
relevante ao longo desses meses. Para o ano de 
2020, o indicador NPS (net promoter score) será 
utilizado como indutor das nossas melhorias.

Outra frente que continua sendo trabalhada 
pelas nossas áreas de ouvidoria e ciência 
de dados é a que faz uso da ferramenta 
de inteligência artificial para monitorar as 
ligações de primeira instância e identificar as 
interações com maior risco. Entendemos que 
essa ferramenta também é fonte de informação 
importante para trabalhar, inclusive, pontos 

de melhorias dentro da organização, de forma 
mais ágil e categorizada.

Encerramos o semestre com boas posições 
nos rankings divulgados pelo Banco Central: 
no último relatório publicado, ocupamos  
a 9ª posição no ranking de reclamações  
e a 4ª posição no ranking de qualidade de 
ouvidorias, com evolução constante em  
ambos os índices apresentados.

O projeto de governança de reclamações também 
teve uma importante entrega ao longo do ano. O 
objetivo do projeto é analisar as insatisfações dos 
clientes capturadas nos canais de atendimento 
por meio dos registros de reclamações, visando 
a melhorar a experiência dos clientes e a nossa 
imagem. Buscando alavancar os índices de 
solução no primeiro contato, ou FCR, reforçarmos 
ações de autonomia e empoderamento das 
equipes para solucionar as necessidades dos 
nossos clientes de forma rápida e efetiva.

A reputação no site Reclame Aqui também teve 
uma evolução significativa, já que iniciamos o 
ano de 2019 dentro do “não recomendado”  
e fechamos em “bom”.

Nesse semestre, fomos reconhecidos pelo 
Prêmio Ouvidorias Brasil, promovido pela 
ABRAREC - Associação Brasileira das Relações 
Empresa-Cliente. Esse case discorreu sobre 
a utilização do WhatsApp como forma de 
interação entre os clientes e a ouvidoria.

Adriana Gomes     Diretora de clientes e inteligência de dados

Fábio Magalhães     Ouvidor
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o banco BV

Somos um banco de 
brasileiros, o quinto 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 quase 30 anos de 
trajetória, transformamos 
nosso negócio para 
acompanhar a evolução 
do mundo. A nossa cultura 
é simples e ágil, e garante 
nossa essência, que é 
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.

* Segundo ranking do Banco Central.



7Relatório de ouvidoria 2o semestre de 2019 índice

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 as melhores soluções, desenvolvendo  
e provendo de maneira sustentável os resultados 
mais efetivos.

Com o objetivo de propor à organização 
processos estruturados de melhoria contínua a 
partir das reclamações que recebe, a ouvidoria 
atua também no processo de proposição de 
melhorias formais, 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 oportunidades de melhorias.”

O acesso à ouvidoria pode ser realizado por telefone, correspondência ou por meio de formulário  
on-line, disponível na página do banco 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

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

Canais de ouvidoria
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eficácia da ouvidoria

A nossa 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 as 
respostas por nós apresentadas nesses canais.

O tempo médio de atendimento no canal de ouvidoria no segundo semestre de 2019 foi de cinco dias, 
bem abaixo do prazo regulamentar de dez dias úteis estabelecido pelo artigo 6°, parágrafo 2°, da 
Resolução CMN 4.433/2015.

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 a melhoria dos produtos, 
serviços e atendimento oferecidos por nós. 
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.

a) Volumetria de demandas de ouvidoria (0800)

Recebemos 6.384 demandas em 2019; no segundo semestre, foram recepcionadas 2.940.

1o semestre 2019

TMS 2o semestre

2o semestre 2019
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eficácia da ouvidoria

Conforme determinação da Resolução CMN 4.629/2018, tivemos em média 29% 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.

O tempo médio de solução ficou bem abaixo do prazo regulamentar. Em média, apresentamos a 
solução em cinco dias úteis, bem abaixo do prazo regulamentar estipulado pelo artigo 5° da Circular 
3.729/2014.

b) Volumetria de demandas do Bacen | RDR

Recebemos 3.097 demandas em 2019. No segundo semestre, a volumetria de 1.604 foi 7% maior em 
comparação à do primeiro.

1o semestre 2019 2o semestre 2019

* 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

O tempo médio de solução ficou em seis dias, conforme gráfico a seguir, abaixo do prazo 
regulamentar (que, normalmente, é de dez dias).

Foram 1.260 notificações de audiências recebidas em 2019; 692 apenas no segundo semestre.

c) Volumetria de demandas do Procon

Tivemos 4.608 demandas recebidas no Procon em 2019; 2.483 apenas no segundo semestre.
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consumidor.gov

Atendemos nesse semestre 2.403 demandas por meio do canal consumidor.gov.

O tempo médio de atendimento praticado no segundo semestre foi de oito dias, conforme gráfico abaixo.

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

Nesse semestre recebemos 2.201 demandas no Reclame Aqui, 35% de aumento em comparação ao 
semestre anterior.

Realizamos, nesse semestre, 
a unificação das páginas 
do banco Votorantim e da 
BV (segmento de varejo), 
mantendo-se apenas como 
BV no site Reclame Aqui, 
facilitando a gestão e a 
definição da estratégia para 
a evolução da reputação da 
marca na plataforma.

Fechamos o semestre com 
o índice de atendimento em 
76,4%. A reputação da BV 
atingiu o nível “bom” nos 
períodos de 6 e 12 meses, 
mantendo o mesmo patamar 
em 2019.
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governança de reclamações

O objetivo deste projeto é analisar as insatisfações dos clientes capturadas nos canais de atendimento 
por meio dos registros de reclamações. Com base nessas informações, criam-se ações com objetivo 
de melhorar a experiência dos clientes e a imagem do banco BV.

Cultura: equalizar a cultura 
com foco na experiência 
entre os nossos clientes e 
os prestadores de serviço. 
Durante todo o ano de 2019 
foram realizados workshops, 
premiações e ambientação 
dos terceiros, o que gerou  
o mapeamento de 49 ações 
com os temas:
a) sensibilizar e engajar;
b) capacitar e comunicar;
c) melhoria de ferramentas;
d) revisão de processos.

FCR: é o first call resolution 
(solução no primeiro contato). 
Usamos a autonomia e 
o empoderamento das 
equipes para solucionar as 
necessidades dos nossos 
clientes de forma rápida 
e efetiva, evitando novos 
contatos (rechamadas). 
Fechamos o mês de 
dezembro de 2019 com  
o FCR em 74,3%.

Pilares do projeto de 
governança de reclamações
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trabalhos de causa raiz - identificação de melhorias

Metodologia de passagem prévia

Relacionamento institucional da ouvidoria

Nesse 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 da 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 

Em 2019 a área de melhoria contínua teve 
como um dos principais objetivos avaliar e 
implementar oportunidades encontradas pelos 
analistas, com foco na identificação da causa 
raiz dos problemas, a fim de proporcionar 
as modificações necessárias nas esteiras, 
trazendo a melhor experiência para nossos 
clientes.

Foram identificadas 44 melhorias ao longo do 
ano, sendo 24 implantadas.

Como adiantamos no início do relatório, nesse 
semestre foi criada uma gerência de melhoria 
contínua que tem o intuito de disseminar a 
cultura de excelência no banco BV por meio de 

uma base conceitual e de iniciativas práticas, 
juntamente com uso de dados e metodologia 
para melhorar e inovar, produzindo assim maior 
valor agregado aos clientes no longo prazo.

Nesse semestre, nosso principal objetivo 
foi reduzir os pontos de atrito dos clientes, 
estabelecendo um processo de identificação  
de causa raiz, prevenção de reclamações  
e empoderamento do atendimento.

Para tanto, criamos um “mapa de calor”, o qual 
estabeleceu as principais dores dos nossos 
clientes no banco BV, sob a ótica do atendimento, 
da ouvidoria e de ação judicial, as quais estão 
sendo objetos de estudos ainda em 2020.

de Instituições de 
Crédito, Financiamento e 
Investimento (Acrefi);

d) participação no Seminário 
de Relacionamento com 
Clientes (Semarc);

e) Participação no Comitê de 
Ouvidorias da ABRAREC.

Nossa ouvidoria recebeu 
nesse semestre o prêmio 
Ouvidorias Brasil, da ABRAREC 
(Associação Brasileira das 
Relações Empresa-Cliente), 
com o case sobre a utilização 
do WhatsApp no atendimento 
de ouvidoria.
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