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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 01/01/2018  
a 30/06/2018.

Na seção I deste relatório, 
apresentamos uma visão geral 
sobre a estrutura e os indicadores 
de Ouvidoria. Na seção II, 
demonstramos os indicadores de 
demandas de primeira instância.  
A seção III refere-se à parte 
estatística deste semestre.

INTRODUÇÃO
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O processo de Melhoria Contínua permanece sendo realizado pela Ouvidoria de 
forma maciça. O trabalho, desenvolvido a partir da metodologia da “passagem 
prévia”, consiste em examinar o tratamento dado aos problemas trazidos pelos 
clientes no primeiro atendimento e 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 áreas envolvidas (Relacionamento com Clientes, Jurídico, Operações, 
Cobrança, Produtos, etc.).

Esta metodologia permite à Ouvidoria contribuir com os processos do Banco, na 
medida em que sugere métodos de aprimoramento, garantindo aos consumidores 
um serviço continuamente aperfeiçoado.

No primeiro semestre deste ano, as áreas de Ouvidoria e Ciência de Dados 
trabalharam em parceria para oferecer um atendimento cada vez mais 
aperfeiçoado aos clientes. Com o apoio do Speech Analytics, uma solução de 
inteligência artificial, monitoram-se as ligações de primeira instância, a fim de 
identificar as interações com maior risco.

Assim, criou-se uma célula exclusiva de monitoramento e rechamadas ativas que 
utiliza tecnologia de ponta, buscando dentro das ligações do nosso atendimento, 
oportunidades para entender a necessidade do cliente e solucionar sua demanda 
com celeridade, provendo melhorias no processo.

No canal de Ouvidoria (0800), houve aumento de 53% das ligações, oportunizando 
ao cliente a entrada por este canal. O prazo médio de atendimento ficou bem abaixo 
do regulamentar - finalizamos 69% das demandas em até 5 dias úteis.

MENSAGEM  
DA OUVIDORIA
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Nos canais Procon e RDR|Bacen, 
tivemos redução nas reclamações: 
8,4% e 2,1% respectivamente, em 
comparação ao semestre anterior. 
O tempo médio de solução nestes 
canais também ficou abaixo do prazo 
regulamentar.

Por dois trimestres consecutivos, 
permanecemos em 7ª posição no 
Ranking de Reclamações do Banco 
Central; já no Ranking de Qualidade de 
Ouvidorias, ocupamos a 2ª colocação 
dentre os Bancos com mais de 4 
milhões de clientes, apresentando um 
dos melhores índices do mercado.

Nos relatórios prévios divulgados 
pelo SINDEC (dados consolidados dos 
PROCONs), também permanecemos 
com um dos melhores índices 
de atendimento do mercado, o 
que demonstra todo o esforço da 
Organização na mediação de conflitos.

Todo o Conglomerado tem se 
empenhado em trazer cada vez 
mais em suas rotinas os princípios e 
diretrizes da Política de Relacionamento 
com Clientes, a qual foi publicada em 
outubro de 2017, em atendimento à 
Resolução CMN 4.539.

Por fim, todos os indicadores 
relacionados à clientes continuam a ser 
monitorados em Fórum competente, 
realizado mensalmente com a presença 
dos gestores das principais áreas 
envolvidas com o processo e da 
Diretoria Executiva.

Paulo Bonzanini
Diretor Executivo de  
Controles e Governança

Fábio Magalhães
Ouvidor
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O Banco Votorantim é um dos maiores bancos brasileiros em 
ativos. Conta com uma base de acionistas robusta, formada 
por uma parceria estratégica entre o Banco do Brasil (BB) e o 
Grupo Votorantim - um dos maiores conglomerados privados 
da América Latina.

Fundado em 1988 como uma distribuidora de valores 
mobiliários, passou a operar como banco múltiplo de capital 
fechado a partir de 1991. Atualmente, possui um portfólio 
diversificado de negócios de Atacado e Varejo.

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

VALORES DA INSTITUIÇÃO 

O Atacado engloba operações nos seguintes negócios: 
Corporate, Banco de Investimentos, Gestão de Recursos  
de Terceiros (Asset Management) e Private Bank.

No Varejo, o Banco Votorantim é um dos líderes de mercado 
no financiamento ao consumo, com foco no negócio 
de veículos e posições relevantes em outros negócios 
complementares, como cartões de crédito e corretagem 
de seguros, além de operar também com empréstimos 
consignados.

O BANCO 
VOTORANTIM
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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, prevenindo e mitigando riscos 
operacionais, de imagem e/ou insatisfação de clientes.

• Ser agente na mediação e resolução dos conflitos que afetam a relação entre o Banco Votorantim e o Consumidor;

• Garantir o estrito cumprimento do CDC - Código de Defesa do Consumidor, bem como as resoluções e normas 
do Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil;

• Atender aos Consumidores com ética e respeito;

• Aprimorar e sugerir melhores práticas para os canais de primeira instância de atendimento;

• Esclarecer os Consumidores sobre seus direitos e obrigações;

• Identificar e propor melhorias de aperfeiçoamento e aprimoramento em produtos, serviços e processos;

• Dar conhecimento ao Conselho de Administração sobre a identificação e propositura de oportunidades de 
melhorias, bem como, a efetividade após implantação das medidas;

• Dar conhecimento aos Fóruns de Governança, semestralmente, do relatório quantitativo e qualitativo acerca das 
atividades da Ouvidoria frente ao cumprimento de suas atribuições;

• Estimular o diálogo com a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor (SNDC). 

MISSÃO DA 
OUVIDORIA

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

NOSSA MISSÃO E PROPÓSITO CONSISTEM EM:
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Na gestão da Ouvidoria, com o cargo de Ouvidor do Banco Votorantim, permanece 
Fabio Magalhães de Souza e, como Diretor, Paulo Euclides Bonzanini.

O quadro de funcionários totaliza 22 (vinte e dois) colaboradores próprios. A 
Ouvidoria está dividida em quatro células, a saber: a) Atendimento RDR|BACEN; 
b) Atendimento PROCON; c) Atendimento 0800 (englobando Imprensa e 
Atendimento Especializado aos Executivos) e d) Melhoria Contínua.

A Ouvidoria possui na gestão, além do Ouvidor, duas supervisoras: Débora G. 
Souza Montalvão, responsável pelas equipes de Atendimento RDR|BACEN e 
PROCON e Cinthya C. Augusto Bento, responsável pelas células de Atendimento 
0800 e Melhoria Contínua.

QUADRO E COMPOSIÇÃO

ESTRUTURA E  
EFICÁCIA DA OUVIDORIA
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A infraestrutura da Ouvidoria conta com um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) para suportar eventuais contingências 
que possam vir a impactar a rotina de trabalho. Este plano possibilita a continuidade do atendimento aos consumidores 
mesmo em situações críticas e emergenciais, garantindo o atendimento ao cliente em cumprimento da Resolução nº. 4.433/15 
do Conselho Monetário Nacional.

A Ouvidoria está localizada na 
Avenida das Nações Unidas, 14.171 
– 18º andar, São Paulo/SP e o site 
contingencial está localizado na 
Avenida Paulista, 1.374 – 2º 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.

O acesso à Ouvidoria pode ser realizado por telefone, 
correspondência, internet ou Skype:

SÍTIO ELETRÔNICO
https://www.bv.com.br/site/ouvidoria/

TELEFONE
0800 707 0083, de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h (exceto 
feriados nacionais) Atendimento para Deficientes Auditivos 
e de Fala: 0800 701 8661 (Disponível até às 22 horas,  
7 dias por semana)

CORRESPONDÊNCIA
Caixa Postal 21074 - CEP: 04602-970 - São Paulo - SP

SKYPE
ouvidoriabv@bancovotorantim.com.br

INFRAESTRUTURA E SISTEMAS UTILIZADOS NA OUVIDORIA

INSTALAÇÕES

CANAIS DE OUVIDORIA MODELO ORGANIZACIONAL 
DA OUVIDORIA

Paulo Bonzanini
Diretor Executivo

Fabio Magalhães
Ouvidor (22)

Débora Montalvão
Órgãos Reguladores e de  

Defesa do Consumidor (11)

Cinthya Bento
0800 e Melhorias (8)



RELATÓRIO DE OUVIDORIA - 1O SEMESTRE DE 201810

A Ouvidoria tem como compromisso 
assegurar a qualidade do atendimento 
prestado aos seus clientes, em busca 
de respostas céleres, assertivas e 
conclusivas às demandas, alcançando 
resultados sustentáveis que se 
traduzem em valor aos consumidores. 
Tem foco na evolução de processos 
e procedimentos, a fim de assegurar 
medidas preventivas e corretivas, 
além de garantir sua autonomia, 
como canal de última instância na 
Organização, para atendimento às 
reclamações recebidas.

Procedente Atendido: Caso ocorra algum descumprimento de norma, de 
procedimentos internos ou de cláusulas contratuais. Cliente é atendido em seu 
pedido na demanda.

Procedente Não Atendido: Caso ocorra algum descumprimento de norma,  
de procedimentos internos ou de cláusulas contratuais. Cliente não é atendido 
em seu pedido na demanda.

Improcedente Atendido: Não ocorreu descumprimento de norma, de 
procedimentos internos ou de cláusulas contratuais. Cliente é atendido em seu pleito.

Improcedente Não Atendido: Não ocorreu descumprimento de norma,  
de procedimentos internos de cláusulas contratuais. Cliente não é atendido  
em sua demanda.

EFICÁCIA DA 
OUVIDORIA

CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO  
DAS DEMANDAS

Sistema de telefonia Intergrall: desenvolvido pela 
URANET, permite a gestão do atendimento receptivo 
dos consumidores; possibilita acesso às gravações dos 
atendimentos realizados; permite a emissão de relatórios 
gerenciais de ligações e acompanhamento do atendimento 
em tempo real via internet.

Sistema de Registro e Workflow Salesforce: utilizado 
pela Ouvidoria para registro e tratamento de seus atendimentos. 
Trata-se de um sistema especializado em gestão de 
relacionamento com os consumidores, baseado em tecnologia 
web, que também permite realizar acompanhamentos 
gerenciais relativos às demandas recebidas pela Ouvidoria.

Sistema Monitoria PCS: Software da Alcatel, instalado 
no desktop da supervisão, que possibilita monitoração da 
qualidade dos atendimentos e solução apresentada aos 
clientes através da escuta das gravações, além de servir 
de subsídios em determinadas situações que demandem a 
recuperação dos contatos.

Sistema Zenvia: Ferramenta interativa para envio de 
SMS´s aos consumidores, concedendo o status report do 
andamento de sua demanda.

Web TSA: Ferramenta desenvolvida pela prestadora 
de serviços para acompanhamento dos índices de 
conformidade (Monitoria) segregado por colaboradores 
a fim de mitigar riscos de condutas (comportamentais e 
técnicas) e oportunizar melhorias contínuas nos processos.

Sistema Payware: Sistema utilizado para gestão e 
processamento das transações de cartões. Suporta todos os 
aspectos de gerenciamento das transações com cartão, tanto 
do portador quanto do estabelecimento, avaliação de risco, 
autorização de pagamento, compensação e liquidação.

Sistema GRC: Ferramenta de gestão de riscos e 
compliance para monitoramento de processos e 
indicadores. A Ouvidoria utiliza esta ferramenta, dentre 
outras funções, para o registro e acompanhamento 
das Proposições de Melhorias. Uma vez registradas as 
proposições, a ferramenta iniciará o processo automático 
de direcionamento às áreas responsáveis para o registro 
de planos de ação, com prazos e responsáveis definidos 
para cada etapa de implantação dos planos de ação. Estas 
informações são utilizadas pelas áreas para melhoria da 
eficiência operacional dos processos e da gestão dos seus 
riscos operacionais.

Nossos sistemas e infraestrutura estão adequados ao modelo de atendimento e de demanda atual. Utilizamos os sistemas  
a seguir descritos:

SISTEMAS UTILIZADOS NA OUVIDORIA
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jul/17

376 378
320 354 351

477

587

405

594
646

562 571

ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18

∆ 49%

2o Semestre/2017 1o Semestre/2018

fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

3,49 3,61
3,07 3,04

3,63 3,74 3,82 3,87 4,06 4,17 4,19
3,60

000000000000

Volume de demandas recebidas de Ouvidoria - 0800:
Recebemos 3.365 demandas no primeiro semestre de 2018. Esclarecemos que o percentual de aumento no comparativo com 
as demandas recebidas no segundo semestre de 2017, se deu frente aos sintomas renegociação, bem como, discorda do valor 
de liquidação antecipada:

Com o indicador de tempo médio de resposta, mensura-se a eficiência na tratativa das demandas entrantes. Nota-se que no 
primeiro semestre de 2018, o prazo médio de atendimento foi de 3,9 dias úteis, bem abaixo do prazo regulamentar, sem que 
isto implicasse em perda de qualidade no tratamento e na identificação de causa raiz das reclamações:

Ademais, durante este semestre, 69% das demandas foram atendidas em até 5 dias úteis, cumprindo o normativo SARB  
da Febraban.

Abaixo mostramos as demandas recebidas por classificação de motivos:

VOLUMETRIA DEMANDAS DE OUVIDORIA (0800)

jul/17

Procedente Atendido Improcedente Atendido Improcedente Não Atendido Procedente Não Atendido

46,3%

21,3% 23,0%

32,4%

47,1%

29,9%

53,1%

19,7%

27,2%

46,6%

33,1%

20,3%

54,7%

21,9%

23,4%

46,5%

26,2%

27,3%

45,3%

36,1%

18,6%

30,6%

47,7%

21,7%

33,0%

42,1%

24,9%

37,3%

44,3%

18,4%

39,5%

40,2%

20,3%

48,1%

35,2%

16,7%

ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

376 378 320 354 351 477 587
405

594 646 562 571
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jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

9,19
7,82

8,67

7,08 7,31
5,82

6,55
5,58 5,70

4,54
5,37

6,02

12

Motivo da reclamação jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Total

Regras de Negócio 0 0 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 9

Total 0 0 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 9

Neste semestre, recepcionamos 03 demandas, cujas ocorrências foram pontuais:

VOLUMETRIA DEMANDAS CVM

Recebemos 1.421 demandas no primeiro semestre de 2018, com uma redução de 2,1% no comparativo com as demandas  
do semestre anterior. Nota-se que a redução só não é mais expressiva em razão das demandas sobre o assunto CET entrantes 
no semestre.

O tempo médio de solução ficou bem abaixo do prazo regulamentar. Em média, apresentamos a solução em 5,6 dias úteis:

VOLUMETRIA DEMANDAS BACEN | RDR

jul/17

262

360

211 215 212 192 188 177 190

264

344

258

ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18

∆ -2,1%

2o Semestre/2017 1o Semestre/2018

fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18
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385

121

374

108

287

95

293

97

270

71

285

70

290

89

254

61

292

85

283

90

301

80

315

97

ago/17

ago/17

set/17

set/17

out/17

out/17

nov/17

nov/17

dez/17

dez/17

jan/18

jan/18

∆ -8,4%

∆ -10,7%

2o Semestre/2017

2o Semestre/2017

1o Semestre/2018

1o Semestre/2018

fev/18

fev/18

mar/18

mar/18

abr/18

abr/18

mai/18

mai/18

jun/18

jun/18

jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

7,78
8,46 8,35

7,17 7,39 7,60
8,74

7,97 7,65 7,62 7,50 7,92

Volume de demandas CIP/Audiência:
Foram recepcionadas 1.735 demandas CIP no primeiro semestre de 2018:

Foram 502 audiências de PROCON recebidas no primeiro semestre de 2018:

VOLUMETRIA DEMANDAS PROCON

O tempo médio de solução ficou em 7,9 dias:
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1o Semestre 2017 2o Semestre 2017 1o Semestre 2018

723

817

1004

∆ -19%

∆ -12%

14

Os colaboradores participaram 
de módulos on-line e presenciais. 
Tais treinamentos são soluções 
de Educação Corporativa, visando 
conciliar estratégias do Conglomerado 
ao desenvolvimento das pessoas, 
bem como, disseminar a cultura 
organizacional, desenvolver as 
competências essenciais para aumento 
da performance individual.

Com o objetivo de estimular o 
conhecimento da Equipe de Ouvidoria, 
agregar valor e ampliar a expertise, 
os colaboradores participaram de 
módulos de capacitação durante 
o primeiro semestre de 2018. O 
programa proposto é resultado de 
uma análise realizada pela área de 
Recursos Humanos, em conjunto com a 
Ouvidoria, com o propósito de atender 
as aspirações individuais e propiciar o 
desenvolvimento contínuo.

TREINAMENTO

CAPACITAÇÃO DA 
EQUIPE DE OUVIDORIA

Foram ministrados os seguintes cursos:

Autorregulação bancária SAC

Código de Conduta

Aprimorando Controles Internos

Lei Anticorrupção

Marketing do futuro: como entender a cabeça do cliente
Palestra Educação Financeira
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo
Risco Operacional para Basiléia II
Segurança da Informação

Recebemos 723 Processos Administrativos, com redução de 28% em comparação ao mesmo período do ano anterior:

VOLUMETRIA DEMANDAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
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ExcelenteRuim

Regular Bom

40

Todos os colaboradores da Ouvidoria 
são certificados.

No primeiro semestre de 2018, demos continuidade ao robusto processo de 
Passagem Prévia, que proporcionou a identificação de oportunidades de melhorias 
para mitigar riscos, reduzir reclamações de segunda instância, bem como, 
aprimorar os processos e procedimentos do Conglomerado.

Esta estabilização da métrica permitiu identificar oportunidades de minimizar/
mitigar riscos e custos de atendimentos nos quais poderíamos ter atuado de forma 
diferenciada desde o primeiro contato.

Este trabalho prioriza a “dor” do momento. Diante de um desvio de qualidade,  
o momento é de focar nos indicadores de qualidade.

Este trabalho transcende a esfera do mero atendimento. Debruçamo-nos sobre o 
processo de tratativa dos casos desde o primeiro contato até possíveis acionamento 
cíveis, com isso, avaliando de forma concisa toda a experiência do cliente.

Diante do exposto, capturamos proposituras de melhorias, monitoramos riscos 
operacionais, de imagem e/ou insatisfações de clientes.

As identificações de melhorias sempre foram pauta nos 
Fóruns de Governança da Organização.

No primeiro semestre de 2018, esta atuação, além do 
objetivo de analisar os processos e propor melhorias, com 
a chegada da ferramenta Speech to text que falaremos a 
seguir, iniciamos a aplicação do método OutsideIn de Gestão 
da Experiência do Cliente, permitindo criar experiências 
diferenciadas aos clientes, além de, criar valor, reduzir custos, 
mitigar litígios.

Baseado na intensificação da empatia no relacionamento 
com o consumidor, entendendo quais resultados são 
realmente desejados, guiando-nos em um diagnóstico da 
jornada dos clientes de forma a identificar, eliminar pontos 
de falhas e inovar a forma de interagir da Organização.

Focando apenas naquilo que agrega valor, eliminando 
desperdícios e retrabalhos.

As proposições de melhorias realizadas neste semestre  
estão totalmente voltadas sob o ponto de vista do cliente,  
se preocupando com o que vem de fora, onde o foco  
é sempre o cliente.

CERTIFICAÇÃO PASSAGEM PRÉVIA: MÉTRICA ÁGIL

PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS: REPENSAR PROCESSOS COM O FOCO DO CLIENTE (OUTSIDEIN)

Ele que determina através de suas experiências aquilo que é 
importante para a empresa, o que gera valor para concepção 
dos seus produtos e serviços. Sua visão consiste em conhecer 
a Instituição pelo lado de fora, relação direta com o valor 
percebido, se o mesmo está ou não satisfeito.

O gerenciamento de processos consiste na experiência do 
cliente como ponto de partida para o desenho e implementação 
de melhorias. Os processos são desenhados em torno deste 
relacionamento do cliente com os produtos, serviços e pontos 
de contatos (momentos da verdade) que devem ser conhecidos 
para alcançar a real necessidade e satisfação de seus clientes.

Para isso vale compartilhar o NPS da Ouvidoria, métrica de 
Customer Experience, busca incessante para “trazer o cliente”:
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Cobrança 50% 36% 14%

Relacionamento 
com Cliente

45% 45% 9%

Operações 63% 25% 13%

Bancadas 100%

Prev. A Fraudes 100%

Comercial 100%

Cobrança 15

Relacionamento 
com Cliente

12

Operações 8

Bancadas 1

Prev. A Fraudes 1

Comercial 1

Implantadas Andamento Avaliação

39
Oportunidades

18 Concluídas

13 Em andamento

8 Em avaliação

Ações
por Área

Implantações
por Área
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É uma transformação constante, repensar processos a todo momento sob a ótica do cliente, pois não se trata mais de apenas 
oferecer um produto, mas de entender a sua real necessidade. O foco é a percepção de valor do cliente, o que ele acha que 
é importante. Esta experiência de consumo leva-o a participar da criação do processo end to end, e permite à Organização 
identificar atividades, que pela visão de “dentro para fora” não seriam identificadas.

Oportunizamos 39 melhorias, sendo que destas, 18 estão implantadas. Cobrança, Relacionamento com Cliente, Operações 
Varejo, são algumas das Áreas de Negócios que estão envolvidas neste trabalho para implantação dos planos de ação.
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ExcelenteRuim

Regular Bom

55

Os profissionais que atuam em 
mercados cada vez mais competitivos, 
independentemente do segmento 
de atuação, requerem atenção mais 
acurada em relação às mudanças de 
comportamento do consumidor e em 
todos os sinais que possam identificar 
algum descontentamento, de forma 
a adaptar suas estratégias para que 
o cliente esteja plenamente satisfeito 
com a oferta apresentada pela 
empresa. Isso, em qualquer das fases: 
pré, contratação e pós contratação.

Percebe-se que não basta mais apenas 
satisfazer a necessidade de um cliente, 
mas surpreendê-lo. Certamente, um 
cliente plenamente satisfeito com a 
oferta da empresa, fica menos sensível 
a ação da concorrência.

Em razão da importância que o tema 
apresenta na atualidade e para o futuro 
das Organizações, já que atender bem 

DESAFIOS DO CUSTOMER SERVICE: O QUE FAZER PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA  
DO CONSUMIDOR?

o cliente é pré-requisito, o desafio 
precípuo da Ouvidoria do Banco 
Votorantim durante o ano de 2018 
com a criação da Célula de “Customer 
Service” é desenvolver ações e 
estratégias para surpreender o cliente, 

levantar os aspectos tecnológicos 
e os comportamentais necessários 
para um atendimento de excelência. 
Desenvolver estratégias eficientes e 
eficazes, para atender o nosso perfil  
de clientes.

No primeiro semestre de 2018, as áreas de Ouvidoria e 
Ciência de Dados, trabalharam em parceria para oferecer um 
atendimento com mais excelência aos clientes. Com o apoio 
do Speech Analytics, uma solução de inteligência artificial, 
todos uniram forças para monitorar as ligações que recebemos 
diariamente identificando interações com maior risco.

Criou-se uma célula exclusiva de monitoramento e rechamada 
ativa que utiliza tecnologia de ponta, buscando dentro das 
ligações do nosso atendimento oportunidades para entender a 
necessidade do cliente e solucionar com celeridade, superando 
expectativas, e oportunizando melhorias no processo.

A célula já registrou 2.000 casos aproximadamente, sendo que 
já identificamos e solucionamos 91% dessas ocorrências críticas. 
Nesses atendimentos foram identificadas 38 oportunidades de 
melhorias para o negócio, conforme mencionadas anteriormente.

CUSTOMER SERVICE

O resultado desse projeto está no índice de satisfação 
dos clientes e de lealdade com a marca. Atingimos uma 
pontuação de 55 no NPS (Net Promoter Score), a poucos 
passos da considerada zona de excelência. Além disso, esse 
trabalho possibilita o aprimoramento de processos, aumento 
da fidelidade dos clientes e fortalecimento da marca.
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GOVERNANÇA

Sob organização da Ouvidoria, este fórum, de âmbito executivo, atua nas definições estratégicas, deliberações e priorizações 
necessárias para assegurar a implementação de melhorias. A Ouvidoria, neste Fórum, tem como responsabilidade normativa 
endereçar medidas preventivas e corretivas de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das 
demandas entrantes em quaisquer canais de atendimento.

Além das atribuições já mencionadas, podemos citar:
• Encaminhar periodicamente ao Comitê Executivo e ao Conselho de Administração, relatórios informativos relacionados  

às ocorrências abertas através dos clientes e de agências reguladoras;
• Aprovação de relatórios e pareceres para envio ao Órgão Regulador-Fiscalizador; 
• Revisar os processos de Qualidade e Ouvidoria e submetê-los à aprovação do Comitê Executivo; 
• Recomendar melhoria dos processos e controles internos, com base na análise das causas das ocorrências geradas;
• Além da priorização de iniciativas e de investimentos.

Em outubro de 2017, o Conglomerado Votorantim 
publicou a sua Política de Relacionamento com clientes, em 
atendimento à Resolução CMN 4.539.

A Política estabelece as diretrizes do Conglomerado no 
relacionamento com seus clientes, e visa assegurar a 
convergência de interesses, estabelecendo princípios e 

A Ouvidoria possui a governança do Fórum de Atendimento e Ouvidoria, no qual se delibera, em reuniões centradas nos 
aspectos críticos, acerca de melhorias contínuas.

1. FÓRUM DE ATENDIMENTO E OUVIDORIA

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Responsável: Ouvidoria
Participantes: Diretores Executivos + Presidente
Periodicidade: bimestral

Responsável: Qualidade, Processos
Participantes: Diretores Executivos, Gerentes dos processos
Periodicidade: mensal

Responsável: Líder da Área
Participantes: Líderes, Supervisores e Técnicos
Periodicidade: quinzenal

COMEX

Fórum da Qualidade
Atendimento e 

Ouvidoria

GT

diretrizes nas relações de consumo.

Todos os colaboradores da Instituição, bem como  
prestadores de serviços, passam por treinamentos  
periódicos reforçando a importância da Política. A Diretoria 
de Controles e Governança ficou responsável pelo 
cumprimento deste normativo.
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O cliente tem sido cada vez mais parte de todas as 
discussões no Banco. A busca de contínuos avanços na 
prestação de um atendimento eficiente e cômodo tem 
ocorrido cada vez mais, trazendo maior dinamismo e 
ampliando as frentes de otimização e inovação na qualidade 
e quantidade de canais disponibilizados aos consumidores 
do Conglomerado.

No primeiro semestre deste ano, tivemos um grande avanço 
na oferta de novos e melhores canais digitais ao cliente, 
permitindo assim maior praticidade e proximidade. Destes 
avanços, os maiores destaques ficam por conta de toda a 
reestruturação do internet banking, que ao centralizar todos 
os produtos do cliente em um único acesso e por ampliar  
os tipos de autosserviços disponíveis facilitou a interação 
do cliente, tornando-a muito mais flexível e prática. Também 
neste primeiro semestre de 2018, tivemos o lançamento  
do canal de Facebook, onde o cliente pode se comunicar  
e interagir com o Banco pela rede social.

Ao final do semestre, após o lançamento destas 
modernizações de canais e tecnologias, temos observado 

Comparando-se as médias de reclamação entre o segundo semestre de 2017 (20.099 reclamações) e primeiro de 2018 
(23.659 reclamações), observa-se um aumento de 18%:

Ao analisarmos os dez principais assuntos demandados pelos clientes, notamos uma expressiva redução da demanda em 
quatro destes, sendo as únicas exceções assuntos relacionados à geração de 2ª via de carnês, com aumento de 93%, e Cópia 
de Contrato. Outro assunto que também contribuiu para a redução das reclamações, e que permanece em queda desde o 
período anterior, é a reemissão de boletos.

INDICADORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

BV FINANCEIRA

o início da migração dos clientes entre os canais de 
atendimento, reduzindo a concentração de atendimento que 
vemos nos tradicionais canais de voz.

Neste relatório, apresentaremos os volumes de reclamações 
capturadas no primeiro nível de atendimento.
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A seguir apresentamos as 10 demandas com maior volume no segundo semestre:

O constante trabalho no intuito de disseminação de uma cultura voltada ao cliente e o foco em geração de soluções melhores 
e mais céleres tem demonstrado efeitos também no tempo médio de tratamento de demandas. No primeiro semestre de 
2018, o tempo médio de solução (TMS) teve uma redução de 1% em relação ao segundo semestre de 2017, fechando o 
período com um TMS de 2,7 dias, equivalente a 54% do prazo máximo de 5 dias.

Tarefas jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

Geração de 2ª via de carnê – Reclamação 3664 3969 3653 2649 5639 6758 9731 9337 8795 10174 8139 4662

Reemissão de boleto para pagamento de parcelas 
- Reclamação

4264 5656 16 1198 2467 2780 2738 2250 2356 2751 2080 2019

Tabulação – cópia de Contrato – 1ª Via 2236 2734 1966 2227 2097 1671 2249 1743 2266 2129 1866 1543

Reclamação de inflexibilidade – Assessoria 1214 1204 1112 1080 1000 926 1035 950 1214 1370 1271 1229

Suspensão de Cobrança 952 1450 1190 1167 1452 1108 1084 950 1079 992 854 835

Fax e E-mail / Cópia de Contrato / CCB – 1º via 309 372 314 258 209 162 452 724 917 1294 914 1012

Inserir Reembolso 798 783 649 672 606 752 913 760 602 628 704 640

Renegociação – Reenvio de Aditivo - KIT 610 732 545 444 374 317 978 552 629 720 573 677

Discordância – Excesso de Contato 763 915 831 739 721 826 821 590 616 427 344 297

Correção de dados – Cadastrais 325 326 317 378 331 402 389 398 469 446 400 426
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No primeiro Semestre de 2018,  
houve aumento de 8% na média  
de Reclamações referente produto 
Cartão de Crédito, passando de uma 
média mensal de 37.125 reclamações 
do 2º Semestre de 2017 para 40.137 
no 1º Semestre de 2018. O assunto 
“Informações sobre entrega do 
cartão”, foi principal tema com redução 
de 12% no volume de reclamações, 
resultado de investimento em maior 
comunicação e maior utilização  
dos canais digitais.

Tivemos aumento de Reclamações 
“Atraso ou não recebimento de fatura”, 
basicamente devido a greve dos 
Correios e Greve dos Caminhoneiros, 
que impactam a entrega das Faturas 
nos endereços dos clientes.

Um Grupo de Trabalho continua 
atuando para monitorar e melhorar os 
processos de Cartão e várias ações de 
melhorias estão sendo implantadas.

CARTÃO DE CRÉDITO BANCO VOTORANTIM

A seguir apresentamos as 10 demandas que mais impactaram o segundo semestre:

Tarefas jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

Atraso ou não recebimento de fatura 6368 5512 5976 7678 8172 8468 11278 8284 8406 9191 8249 8372

Discordância do valor de Taxas/Encargos e Tarifas 
- Aceito

4364 3558 3302 4128 3556 3382 4379 3182 3380 4148 3944 3640

Atraso ou não recebimento de Fatura (SAC) 1788 1729 1756 2014 1955 2351 3768 2419 2915 3048 2591 2618

Não reconhecimento de despesas  
(backoffice + central)

2156 2369 1970 2645 2558 2307 2314 2001 2209 2430 2910 2541

Não reconhecimento de despesas (first call) 1016 1197 1095 1192 1344 1145 1251 981 1210 1409 1513 1389

Não recebimento de Cartão (SAC) 1060 1126 903 1010 1340 1327 1564 939 888 1056 1369 1205

Informações sobre entrega do cartão 1236 1263 1148 1220 1490 1420 1407 1057 984 1063 1209 1153

Pagamento de Contas 922 776 644 856 1061 1366 1369 818 1149 1140 1047 1292

Cobrança de Anuidade 937 964 866 816 812 800 886 819 881 955 1030 1033

Não reconhecimento de despesas (indevido) 792 919 802 1222 1033 900 899 787 969 905 1071 909



RELATÓRIO DE OUVIDORIA - 1O SEMESTRE DE 2018

jul/17

37505 37381
33931

37209 38020 38704

44462

33825
37835

40416 41334 42951

ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18

Média 2o semestre: 37.125 Média 1o semestre: 40.101

fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

31%

20%

48%

23%

32%

44%

20%

41%

37%

19%

43%

35%

34%

50%

14%

33%

45%

18%

29%

33%

36%

26%

30%

41%

32%

35%

30%

25%

40%

34%

32%

37%

30%

25%

30%

44%

4,0
3,43,8 3,73,73,3

4,03,9 4,0 3,9 3,8 3,5

jul/17

0 a 2 3 a 4 5 a 6 >6

ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

1% 1% 3%1% 1% 2%3% 3% 3% 1% 1%2%

22



RELATÓRIO DE OUVIDORIA - 1O SEMESTRE DE 2018 23

jul/17

225 213
171

194
161 151

182
149

203 203

328 333

ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18

∆ 25%

2o Semestre/2017 1o Semestre/2018

fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

CONSUMIDOR.GOV

Abaixo, elencamos os indicadores consolidados dos atendimentos realizados pelo Banco Votorantim via consumidor.gov, no 
primeiro semestre de 2018:

A) Resolvemos 1.398 demandas via consumidor.gov no primeiro semestre de 2018, o que representa um aumento de 25% 
em relação ao volume do 2º semestre de 2017.
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B) As demandas concentram-se basicamente nos temas financiamento de veículos, crédito consignado e cartão de crédito:

C) Em decorrência de algumas melhorias nos processos de tratamentos das demandas do site Consumidor.gov, que deixaram 
o processo de avaliação e tratativa mais criteriosos, o tempo médio de solução apresentou uma pequena elevação no 
primeiro semestre de 2018 contra o segundo semestre de 2017. No período, 100% das demandas foram respondidas 
dentro do prazo estipulado pelo canal. O tempo médio de solução do semestre fechou em 6 dias, cerca de 37% abaixo do 
prazo regulamentar.

# Motivos jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18

1º Financiamentos de Veículos / Leasing 82 65 65 66 60 64 60 59 61 62 118 126

2º
Crédito Consignado (Empréstimo descontado 
em folha de pagamento)

94 104 68 88 51 43 55 43 76 83 123 105

3º
Cartão de Crédito / Cartão de Débito / Cartão 
de Loja

25 24 13 19 31 31 48 35 37 40 56 52

4º
Crédito Pessoal e Demais empréstimos 
(exceto financiamento de imóveis e veículos)

10 8 8 5 5 3 7 3 12 7 14 22

5º
Banco de Dados e Cadastros de 
Consumidores (SPC,Serasa,SCPC etc)

10 8 8 12 5 4 5 4 11 4 13 17

6º Atendimento Bancário 1 2 4 1 4 3 3 4 3 4 1 5

7º
Seguro de Vida / Acidentes Pessoais / 
Desemprego

0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1

8º Seguros de Veículos 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2

9º
Conta corrente / Salário / Poupança / Conta 
Aposentadoria

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3

10ª Demais Seguros (exeto habitacional) 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0
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D) Na média do primeiro semestre de 2018, 43% das demandas foram finalizadas em até 6 dias:
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