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APRESENTAÇÃO
Caro(a) leitor(a),
Este Relatório, tem por objetivo o atendimento às
disposições da Resolução no 4.433/15 do Conselho
Monetário Nacional, e converge com as diretrizes
do Banco CBSS de prover um relacionamento
transparente com os seus clientes e usuários.
Você encontrará uma visão geral do Banco CBSS
e informações acerca do atendimento ao cliente,
as atribuições da Ouvidoria e as medidas de
melhoria adotadas com o intuito de melhor servir
os nossos clientes.
Atenciosamente,
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MENSAGEM DA DIRETORIA
A Ouvidoria do Banco CBSS teve sua origem em conjunto com a criação da organização. Sua
estrutura foi consolidada como Ouvidoria de grupo econômico quando foi alocada, a partir de janeiro
de 2016, na Elo Participações Ltda. (Elopar), sociedade controladora do Banco CBSS, para então
atender as empresas do Grupo Elopar, o que passou a lhe conferir maior isenção de atuação,
independência e sinergia.
O trabalho desenvolvido pela Ouvidoria contribui cada vez mais para os negócios do Banco,
considerando a sua forte atuação nos processos de melhoria contínua e o foco no relacionamento
com o cliente como referência na Organização, para o fortalecimento na confiança e credibilidade
nos produtos e serviços.
As atividades da Ouvidoria estão voltadas aos interesses do cliente, de forma a ser o seu legítimo
representante na organização. A atuação da Ouvidoria é independente e autônoma e as suas fontes
de informações e pesquisa para a solução de casos advêm das áreas de negócios e operacional do
Banco, com a finalidade de obter a completude de entendimento das operações, produtos e serviços
e propiciar ao cliente o melhor atendimento, provendo assim, respostas imparciais e o acolhimento às
suas necessidades e expectativas.

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E USUÁRIO
O Banco CBSS é uma instituição financeira com solidez e
confiança.

Os seus produtos e serviços são cartões de crédito emitidos
com os arranjos de pagamento Visa e MasterCard, dentre
eles o IbiCard e o Digio, este último trazendo a inovação
digital para melhor experiência do cliente, praticidade,
agilidade e segurança de autenticação biométrica no fluxo
de aquisição do produto. Os empréstimos pessoais
igualmente são disponibilizados em plataforma digital e por
meio de parcerias com fintechs e grandes empresas, que
atuam como correspondentes no país como canal de
distribuição de EPs para o Banco.

A Carteira de clientes do banco cresce de forma saudável e
dentro de uma estrutura de gestão segura e íntegra,
demonstrando a paixão por servir e pertencer de todos os
nossos colaboradores.

O Banco CBSS está próximo dos clientes por meio de
Canais Digitais, Centrais de Atendimento, Redes
Sociais, SAC e Ouvidoria.

Nosso objetivo é crescer com resultado, tendo
compromisso com a sociedade e transformando
excelência em gente.
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
E USUÁRIO
O canal de Ouvidoria consolidou-se como um importante meio de comunicação entre o
cliente e o Banco CBSS, através do qual é possível registrar elogios, sugestões e reclamações,
disponível para clientes ou não do Banco.
No 1º semestre de 2019, o volume de registros de atendimento da Ouvidoria representou 0,10%
das manifestações do SAC, refletindo assim a forte atuação do Banco CBSS na tomada de
medidas preventivas dentro de um processo de melhoria continua e excelência no
atendimento ao cliente.
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E USUÁRIO
E O PAPEL DA OUVIDORIA

Nossa Ouvidoria tem a missão de preservar a
transparência e correção nas relações com
clientes, colaboradores e fornecedores, e ser o seu
legítimo representante na Organização.
Atua como mediadora na defesa de seus direitos e
na busca de solução definitiva dos conflitos que já
tenham percorrido os canais primários de
atendimento, além de identificar as oportunidades
de melhorias contínuas em todos os produtos e
serviços e nos canais de atendimento, e
comunicação.
Neste primeiro semestre de 2019 realizamos cerca
de 90% dos atendimentos de chamadas no canal
0800 da Ouvidoria em até 20 segundos.

v

Mediar conflitos entre os clientes
Organização
e
buscar
soluções
agilidade e eficácia;

e a
com

v

Atuar com transparência, ética, isenção e
respeito ao cliente;

v

Garantir, o direito de manifestação;

v

Identificar,
propor
e
dar
apoio
na
implantação de soluções corporativas e
melhoria contínua no atendimento ao cliente;

v

Reportar aos órgãos de Governança do
Banco CBSS as atividades da Ouvidoria e de
seus indicadores.
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E USUÁRIO
PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A satisfação dos clientes e usuários é o objetivo do nosso trabalho. Para avaliá-la, no 1º semestre de 2019,
solicitamos aos clientes a avaliação do atendimento prestado e a solução apresentada pela Ouvidoria.
Essa pesquisa de satisfação é realizada por meio de contato telefônico ou e-mail, sem custos aos clientes e
usuários e está em conformidade com a Resolução 4.629 do Conselho Monetário Nacional e Circular 3.881 do
Banco Central do Brasil. As notas vão de 1 a 5 e os resultados são utilizados para definir estratégias e aprimorar o
processo.
Confira os resultados do 1º semestre de 2019, com adesão de 19% dos clientes:

3,87

3,78

Satisfação com a
solução apresentada.

Satisfação com o
atendimento recebido.
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NOSSOS NÚMEROS
PRODUTOS MAIS RECLAMADOS
Eles representam 90% das manifestações do
No primeiro semestre de 2019 foram registradas 122
demandas de clientes na Ouvidoria do Banco CBSS,
conforme demonstra o gráfico abaixo.
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O volume de reclamações em Ouvidoria destes produtos
importam em 0,010% de toda nossa base de clientes.
Em comparação com a volume do mesmo período de 2018
identificamos um sensível aumento de demanda (4,1%),
entretanto devemos considerar a acentuada curva de
crescimento da carteira de clientes do Banco CBSS, em
especial no produto cartão de crédito Digio
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NOSSOS NÚMEROS

CONCENTRAÇÃO NOS PRINCIPAIS ESTADOS E REGIÕES
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NOSSOS NÚMEROS

CLASSIFICAÇÃO DAS DEMANDAS
Os critérios utilizados para classificação das demandas são:

Ø

Improcedente: Caso a demanda não esteja amparada pelas normas que norteiam as
atividades da Ouvidoria ou caso tenha sido identificada ausência de veracidade da
manifestação com o levantamento de informações e análise de documentação.

Ø

Procedente: Caso a demanda esteja amparada pelas normas que norteiam as atividades da
Ouvidoria e tenha sido identificada veracidade na manifestação, com o devido atendimento
do pleito do cliente.

Resultado Total
82 Procedentes
40 Improcedentes
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NOSSOS NÚMEROS
OUTRAS DEMANDAS

A atribuição da Ouvidoria abrange a gestão das demandas recepcionadas por meio do Banco Central
do Brasil no Sistema RDR (Sistema de Registro de Demandas do Cidadão - Circular 3729/2014); do site
Consumidor.gov e dos Procons.
CONSUMIDOR.GOV
Neste semestre, em média 74.7% das demandas dos
clientes apresentadas por meio do site consumidor.gov.br
foram solucionadas de forma satisfatória, segundo a
avaliação dos próprios consumidores.

PROCON
No primeiro semestre de 2019 tivemos uma redução de
demandas de consumidores via Procon de 4,5% no
volume
total
de
atendimentos
registrados,
em
comparação com o mesmo período de 2018.

BACEN - RDR
Melhoramos nossa posição no ranking de
demandas contra Instituições Financeiras com
menos de 4 milhões de clientes, com a 15ª posição
no 1º trimestre de 2019 e 14ª posição no segundo
trimestre de 2019, este último com representação
de 19,51% das demandas classificadas como
reguladas procedentes, versus 23,52% do último
trimestre de 2018.
Do total de registros de demandas no RDR no 1º
trimestre/2019, somente 17,96% foram classificadas
com procedentes.
Os resultado positivos obtidos em todos os canais
geridos pela Ouvidoria foram possíveis em razão do
comprometimento dos colaboradores do Banco e
da Ouvidoria, pela assertividade e segurança das
respostas e soluções apresentadas aos clientes e
nas medidas de melhoria implantadas.
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PRAZOS E SOLUÇÕES
A Ouvidoria atua para atender, avaliar e responder as demandas recepcionadas de forma definitiva e no
menor prazo. No primeiro semestre de 2019, o prazo médio de resposta da Ouvidoria foi de 8 dias úteis. Em
razão da complexidade para tratamento, houve a necessidade de prorrogar 6 casos, que representa 5%
das demandas em todo semestre.

23%
receberam a resposta definitiva até
o 5º dia útil.

72%
tiveram a resposta definitiva entre 6 e
10 dias úteis.

5%
tiveram a resposta definitiva após
10 dias úteis. *

*Nas manifestações em que o prazo foi maior que 10 dias úteis, os clientes foram comunicados com antecedência sobre sua prorrogação.
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A OUVIDORIA
Estrutura Organizacional
Esta seção descreve a estrutura da Ouvidoria Corporativa Elopar e sua adequação às exigências legais
e regulamentares quanto ao quadro de colaboradores, aos processos implementados, aos
equipamentos e às instalações, considerando a natureza das atividades da Ouvidoria e as
características dos serviços prestados aos clientes.
Gestão
A Ouvidoria Corporativa Elopar está inserida na Diretoria de Governança Corporativa do grupo Elopar.
Silvana Maltoni Gaia é a Ouvidora do Banco a Diretora de Ouvidoria é Esther Dalmas.
Infraestrutura
A Ouvidoria possui infraestrutura para atendimento de acordo com as diretrizes da Resolução nº 4.433/15,
com instalações adequadas e ambiente monitorado, garantindo a segurança da informação, sigilo e
fornecendo condições que propiciam o correto atendimento aos clientes.
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A OUVIDORIA
Capacitação da equipe
Todos os colaboradores da Ouvidoria são graduados e certificados.
Com o objetivo de alavancar o conhecimento e expandir o know-how, visando o aumento da
performance individual e a excelência no atendimento, os colaboradores da Ouvidoria, participaram dos
seguintes treinamentos:
v

Risco Operacional e Controles Internos;

v

Risco Socioambiental e Reputacional;

v

Risco de Crédito e Concentração;

v

Alta Performance Pessoal;

v

Excelência no Atendimento ao Cliente Interno.
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A OUVIDORIA

RELACIONAMENTO ENTRE AS DIVERSAS
ENTIDADES AFINS
Uma das atividades conduzidas pela Ouvidoria do Banco CBSS é o relacionamento institucional
com órgãos reguladores, entidades de classe e defesa do consumidor e demais ouvidorias do
mercado financeiro, sempre na busca pela excelência no atendimento e pela adoção de
melhores práticas de mercado.
Os representantes da Ouvidoria do Banco CBSS estiveram presentes em encontros periódicos
na Comissão de Ouvidoria da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos, na Comissão de
Ouvidoria da ACREFI – Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e
Investimento, Comitê de Ouvidoria da ABBC, Comitês da Abecs – Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, bem como em eventos com foco em excelência
no atendimento, inovação e tendências deste mercado.

16

AÇÕES DE MELHORIA
v Fórum Jurídico Contencioso do Banco CBSS, com a liderança e participação ativa do Ouvidor
do Banco, além da integração de membros representantes da liderança de área de produtos,
operações, finanças, comercial, recursos humanos e diretoria executiva. Neste Fórum são
discutidos os casos de demandas em Procons, Ouvidoria e Contencioso Cível, com o objetivo
de identificar origens de eventuais falhas operacionais e oportunidades de melhoria em
produtos e serviços para o aumento da satisfação do cliente.
v Adicionalmente temos a Comissão de Ouvidoria, composta por colaboradores do Banco e da
Ouvidoria na qual são debatidos caso a caso em reuniões mensais com reporte de volumes,
ocorrências e eventuais reincidências.
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CANAIS DE ATENDIMENTO
Cartão de crédito Digio
Cartão de Crédito Ibicard
Visa/Master

3004 9920 Capitais e regiões
metropolitanas

4004 0127 Capitais e regiões
metropolitanas

0800 721 9920 Demais localidades

0800 701 0127 Demais localidades

fale@digio.com.br

0800 726 1245 Demais localidades

0800 333 8735
0800 333 8736 Deficientes auditivos ou
fala

Chat do app: Serviço exclusivo para
clientes

Cartão de Crédito Ibicard Elo
3003 1245 Capitais e regiões
metropolitanas

SAC

Procon - Fone
Renegociação Crédito Pessoal
3004 3423 Capitais e regiões
metropolitanas

3004 6202 Capitais e regiões
metropolitanas
0800 202 6202 Demais localidades

0800 701 3423 Demais localidades
Crédito Pessoal
3003 8734 Capitais e regiões
metropolitanas
0800 701 0127 Demais localidades

Renegociação Cartão de Crédito
Ibicard
3004 3422 Capitais e regiões
metropolitanas
0800 202 3424 Demais localidades

Ouvidoria
0800 772 3331
Cx. Postal: 334 Alphaville – Barueri/ SP
– Cep: 06455-972 – A/C: Ouvidoria
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