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APRESENTAÇÃO

Este Relatório tem por objetivo o atendimento às
disposições das Resoluções 4.433/15 e 4.629/18 do
Conselho Monetário Nacional e converge com as
diretrizes do digio de prover um relacionamento
transparente com os seus clientes e usuários, em
aderência à Resolução 4.539/16.
A seguir, apresentaremos dados e informações
sobre as demandas atendidas e tratadas por meio
dos nossos canais de atendimento – em especial na
Ouvidoria – e, com base nestes volumes, buscamos
o constante aprimoramento de nossos
procedimentos e rotinas internas do digio.

MENSAGEM DO OUVIDOR

A Elo Participações Ltda. (EloPar) é uma holding
criada por meio de parceria entre o Banco do
Brasil e o Banco Bradesco, com o objetivo de
buscar sinergias, oportunidades de negócios
comuns, consolidar resultados e viabilizar o
crescimento das empresas do Grupo EloPar:
Alelo/Veloe, digio, Elo, Ibi, Livelo e Movera.
A EloPar atua como Ouvidoria das empresas
do Grupo EloPar e teve a sua origem em 2016.
A realização das atividades de forma centralizada
contribui sobremaneira para os negócios das
empresas, considerando a sua forte atuação nos
processos de melhoria contínua, foco no
relacionamento com o cliente e imparcialidade
na resolução de demandas, tendo como
referência da organização o fortalecimento na
confiança e credibilidade nos produtos e
serviços do Grupo EloPar.
As atividades da Ouvidoria estão voltadas
aos interesses do cliente, sendo a legítima
representante na organização, com atuação
independente e autônoma.

Suas fontes de informação e pesquisa advêm das áreas de
negócios e operacionais, com a finalidade de obter a
completude de entendimento das operações, produtos e
serviços e propiciar ao cliente o melhor atendimento, acolhendo
e identificando suas necessidades e expectativas para propor
soluções conclusivas.
Distinta dos demais canais de comunicação e atendimento a
clientes da instituição, a Ouvidoria tem papel de destaque,
preservando a transparência, ética, isenção e respeito nas
relações entre as partes.
Recebe, avalia e dá encaminhamento às demandas, observando
as determinações legais, no que se refere ao sigilo de dados
pessoais. Cabe à Ouvidoria a mediação de conflitos, que possam
causar transtornos, danos, inconveniência ou impasse à
organização ou aos clientes, buscando responder às demandas
no menor prazo possível e de forma definitiva.
Boa leitura!

Cinthia Santos
Ouvidora

Fazemos o
que é correto,
sempre.

Os desafios são
as melhores
oportunidades.

São as pessoas
que transformam
a empresa.

Saber ouvir o
cliente já é metade
da solução.

Fazemos mais,
pois trabalhamos
juntos .

Pensamos
e agimos
como dono .

Estes são os valores que guiam o digio!

A ambição do digio é ser
uma das maiores, melhores
e mais completas plataformas
digitais de serviços financeiros
do Brasil, oferecendo
flexibilidade
e multiplicidade para as
pessoas que buscam soluções
personalizadas para suas
necessidades em um só́ lugar.

CANAIS
DE ATENDIMENTO

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) foi criado em
consonância com o Decreto - Lei nº 6.523, instituído em 31 de
julho de 2008, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, e fixa normas gerais sobre o SAC por telefone,
no âmbito dos fornecedores de serviços regulados pelo Poder
Público Federal, com vistas à observância dos direitos básicos
do consumidor de obter informação adequada e clara sobre os
serviços que contratar e de manter-se protegido contra práticas
abusivas ou ilegais impostas no fornecimento desses serviços.
O SAC atende, em primeira instância, consumidores com
demandas de informação, reclamação, cancelamento ou
suspensão de contratos e de serviços.
Tem como finalidade proporcionar aos consumidores soluções
de atendimento com qualidade, comodidade, tempestividade,
segurança e resolutividade. O SAC está disponível,
ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia, sete
dias por semana.

A seguir traremos os
números de demandas
registradas no SAC no
primeiro semestre de
2020:

No primeiro semestre de 2020 o SAC digio atendeu 97.625 ligações,
sendo dessas 8.453 reclamações e, após o primeiro atendimento,
apenas 2,84% chegaram à Ouvidoria.
Demonstrando, desta forma, um alto nível de solução de
demandas e a efetividade da resolução no canal de 1ª instância.
CENTRAIS DE ATENDIMENTO
A mobilidade e as inovações tecnológicas estão cada vez mais
presentes na vida dos nossos clientes e usuários. Neste sentido,
além do 0800 do SAC, nossas empresas estão disponíveis em sua
maioria por meio de suas centrais: Chat, App, portal/Site, bem
como de suas Redes Sociais, como Facebook e Instagram.

Atendimento Empréstimos
SP e Grande SP:
3003-8734
Demais Localidades
0800 333 8734
(Segunda a Sexta, das 8h às 22h)

Atendimento Ibi card
SP e Grande SP:
4004-0127
Demais Localidades
0800 701 0127
(Segunda a Sexta, das 8h às 22h)

Atendimento digioCartão
SP e Grande SP:
3004-9920
Demais Localidades
0800 721 9920
(Segunda a Sexta, das 8h às 22h)

SAC
0800 333 8735
Deficientes auditivos
e de fala:
0800 333 8736
(Todos os dias, 24h)

ATRIBUIÇÕES
A operação concentra o tratamento dos seguintes canais
de atendimento: Bacen, Procons de todo país, 0800 e
cartas de Ouvidoria, e Consumidor.gov.
É responsável pelo atendimento, cadastro e tratamento
das reclamações no sistema Intergrall, pela gestão dos
prazos e interação com os gestores dos produtos e
serviços, com a finalidade de obter a solução das
demandas dos clientes e usuários de serviços e
apresentar-lhes as respostas devidas.
Compete, ainda, à Ouvidoria, prover reuniões com
gestores de áreas que compõem a esteira de solução de
demandas, como operações, negócios e produtos, a fim
de compartilhar indicadores de resultados, tais como
volumes, prazos, bem como alertar eventuais surtos para
que a área de negócio proponha ação de correção ou de
melhoria.

OUVIDORIA

Os relatórios periódicos e pontos de atenção de cada
empresa são reportados à Diretoria Executiva para o
encaminhamento conjunto dos processos de melhorias.
Em resumo, a Ouvidoria é o canal que internaliza a voz do
cliente e usuário de produtos e/ou serviços e permeia as
áreas de negócio pautada pela imparcialidade, isenção e
tem foco na harmonização da relação cliente empresa.

OUVIDORIA
EM NÚMEROS

VOLUME POR CANAIS DE ATENDIMENTO
No 1º semestre de 2020, a Ouvidoria
recebeu 2.234 demandas, das quais
35,7% entram via Procon, 32,7% via
Consumidor.gov, 20,9% via Bacen e
10,7% entraram via atendimento no 0800.
Ao lado, destacamos o volume por canal:

CANAL INTERNO
OUVIDORIA 0800
Especificamente no atendimento via
0800, registramos 240 demandas ao
longo do semestre, ou seja, houve um
aumento de 74% em comparação com o
semestre anterior e de 97% em relação
ao 1º semestre de 2019.

PRAZO MÉDIO DE RESPOSTA
O prazo médio de resposta para as demandas
registradas no 0800 foi de
6,11 du.
Este resultado só foi possível com o
fortalecimento da parceria firmada com as
áreas operacionais e da intensificação de
agendas para compartilhamento dos
Indicadores de ouvidoria, nas Direx e nos
fóruns criados para melhoria contínua dos
processos.
A Ouvidoria prática prazo de 10 dias úteis e no
1º semestre 20 performou no prazo, realizando
repactuação, junto ao cliente, somente em 7
casos que exigiam maiores levantamentos
e/ou apresentaram alta complexidade, o que
representa que 2,92% das 240 recebidas no
semestre.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Perseguimos a satisfação dos clientes que utilizaram a Ouvidoria,
por isso, após a conclusão das demandas, orientamos que seja
respondida uma avaliação sobre o atendimento prestado e a
solução apresentada pela Ouvidoria.
As notas vão de 1 a 5 e os resultados geram dados que permitem
aprimorar nossos processos, melhorar o atendimento prestado e
desenvolver os nossos produtos e serviços.
No 1º semestre de 2020, tivemos o percentual de adesão à
pesquisa de satisfação em 38,7% (92).

Temos ótimo patamar
de satisfação com o
atendimento e com a
solução apresentada
pela ouvidoria.

CONSUMIDOR.GOV

VOLUME

Trata-se de uma plataforma desenvolvida pelo
Governo Federal e monitorada pela Secretaria
Nacional do Consumidor do Ministério da
Justiça (SENACON), que permite a interação
entre consumidores e empresas participantes.
Estas se comprometem com a análise e
solução pela internet das reclamações de
consumo em até 10 dias.

Ao longo do semestre
efetuamos 731 registros
no sistema da Ouvidoria.

A Ouvidoria trabalha para manter a qualidade
e demonstrar o compromisso em colaborar
com os meios extrajudiciais para solução de
conflitos. Atualmente, a Ouvidoria é
responsável pelo tratamento de tais
reclamações apenas para o digio.

SATISFAÇÃO E RESOLUTIVIDADE
Índice de Solução: 79%
Prazo médio de resposta: 8,3 dias corridos
Nota de satisfação: 3,0 (escala de 1 a 5)

PROCON

VOLUME

A Ouvidoria atua nas demandas atendidas
pelos Procons de todo o Brasil e é responsável
por mediar os conflitos de forma conciliatória.

Ao longo do semestre, recebemos 797
demandas, uma redução de 52% nas
demandas em Procon comparando com o
semestre anterior e de 55% em relação ao 1º
semestre de 2019.

Disponibilizamos aos Procons um canal
dedicado exclusivamente ao atendimento, no
qual os contatos são realizados pelos técnicos
e as respostas realizadas por telefone. O canal
é denominado PROCON FONE.

BACEN

VOLUME

As demandas de Bacen são recepcionadas
pelas Ouvidoria através do RDR/SISCAP - que é
o sistema de Registro de Demandas do
Cidadão. É através dele que todas as
instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, tomam
conhecimento e prestam esclarecimento
sobre as reclamações e denúncias registradas
pelo cidadão demandante.

Ao longo do semestre, recebemos 466
demandas, um aumento de 2% nas
demandas no Bacen em comparação
com o semestre anterior e de 3% em
relação ao 1º semestre de 2019.

RANKING DE QUALIDADE
No 1º trimestre de 2020
figuramos na 25ª posição
dentre 39 instituições, já no
2º trimestre figuramos
na 16ª posição dentre um
total de 42 instituições.

1º TRI
25º POSIÇÃO
ÍNDICE 3,72

2º TRI
16º POSIÇÃO
ÍNDICE 4,10

1º TRI
21º POSIÇÃO
ÍNDICE 38,28

2º TRI
21º POSIÇÃO
ÍNDICE 19,03

RANKING DE RECLAMAÇÕES
No 1º semestre de 2020 o Banco digio
ocupou a 21º posição, melhor colocação
se consideramos as colocações dos
últimos 3 trimestres (4Tri19 figurou em
16º; 3Tri19 em 12º e 2Tri19 em 14º).

PRINCIPAIS
MOTIVOS DE
RECLAMAÇÕES

PRINCIPAIS MOTIVOS DE RECLAMAÇÕES
O gráfico ao lado demonstra a distribuição
do volume de demandas entre os principais
temas no 1º semestre de 2020:

PROPOSIÇÕES
DE MELHORIAS

A Ouvidoria tem por Missão o
compromisso de internalização da voz
do cliente e o reporte/compartilhamento
dos fatores que geram problemas.
Nesse sentido, realizamos algumas ações
voltadas a melhorar os fluxos e atuação da
Ouvidoria e, por consequência, a
experiência dos clientes que nos acionam,
senão vejamos:

Contribuímos no surgimento
do Fórum “A voz do Cliente” com
foco no compartilhamento de
informações e dados de reclamação,
melhorias na esteira de tratamento
de reclamações, alinhamento de
conceitos e pareceres, bem como
fortalecimento da parceria e
internalização da Visão Cliente para
digio;
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