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APRESENTAÇÃO
Em cumprimento de suas atribuições e em
observância a resolução nº 4.433 de 23 de
julho de 2015 do Conselho Monetário Nacional
(CMN), este documento divulga os dados
qualitativos e quantitativos correspondente
ao primeiro semestre de 2018, no período de
01/01/2018 a 30/06/2018, relativo as
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria do
Banco Agibank S/A, Agibank Financeira S/A –
Crédito, Financiamento e Investimento e
Agibank Administradora de Consórcios S/A,
denominados apenas Grupo Agibank.

As informações apresentadas a seguir visam
tornar transparente a relação com os clientes
e com o público em geral, à medida que
proporcionará maior compreensão sobre a
Ouvidoria do Grupo Agibank proporcionando o
entendimento da sua missão, atuação e
estrutura.
Além disso, neste relatório apresentaremos
dados quantitativo dos demais canais de
atendimento secundários ligados a Ouvidoria
do Grupo Agibank.

QUEM SOMOS

SOMOS MAIS
QUE UM
BANCO DIGITAL.

Somos uma empresa de tecnologia que
quer proporcionar a melhor experiência
financeira para as milhões de pessoas que não
se sentem representadas pelo modelo bancário
atual, oferecendo a elas produtos e serviços
cada vez mais simples, rápidos e acessíveis.

QUEM SOMOS

QUEM SOMOS

VALORES
Cliente
O cliente é importante de verdade!
Promover a inclusão financeira é fazer um mundo melhor.
Resultado
Somos incansáveis na superação de resultados.
Bacana mesmo é vencer juntos.

Ética
Ética é ética!
Pessoas
Somos fanáticos em atrair e reconhecer talentos.
Paixão pelas pessoas é o que nos move.
Trabalhamos com colaboração e fluidez.
Tecnologia e inovação
Tecnologia e inovação estão em nosso DNA.
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VISÃO GERAL
QUEM SOMOS?

Companhia de
tecnologia com
licença bancária

Plataforma
integrada de
produtos
financeiros

Pioneiro: número
de celular como
conta

Solução de
pagamentos
inovadora

Foco na
população
desbancarizada

COMO ATUAMOS?

ONDE ESTAMOS?

PARA ONDE VAMOS?

Carteira de Crédito

Estratégia
omnichannel

+R$ 1,5 bi (Jun/18)
+101,8% vs Jun/17

522

Pontos de
Atendimento

Alcance
nacional

+745mil

Lucro Líquido Recorrente

+R$ 110,6 milhões (1S18)
+189,6% vs 1S17

ROAE

55,1% a.a. (Jun/18)
+9,5 p.p. vs Jun/17

Clientes (Jun/18)

+3,2mil

Colaboradores
(Jun/18)

Estar entre os
10 maiores
bancos do país
em lucro líquido
até 2022.

ROAA

13,9% a.a. (Jun/18)
+0,2 p.p. vs Jun/17
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TRACK-RECORD
Start-up

Expansão de Canais

Reposicionamento

Agiplan: o início

Rápida expansão pelo Brasil

Construção de uma operação
financeira completa

Crescimento com
Resultados

1999/09

Operação de crédito

2018…

2011/16

Banco de Relacionamento

Contrato de exclusividade com o
Bradesco para distribuir crédito
consignado

Parceria com a MasterCard

Soluções digitais para conectar
bancos e pessoas

Autorização do Banco Central
para operar no varejo

Maior operador de crédito

Tecnologia na análise de crédito

consignado no Brasil em 2004

31 pontos de atendimento em diversos
estados do Brasil

Fase transformacional

Fortalecimento da infraestrutura

2016/17

2009/11

Revolução Digital

Aquisição do Banco Gerador

100% Digitial

One-stop-shop

Multi-Produtos

Plataforma omnichannel

Inteligência Artificial

Agibank Pay (QR Code): inovação nos
meios de pagamento

R$ 1,5 bi (4)
+745 (4)

R$ 1,0 bi (3)

+215 (2)

R$ 0,5 bi

(2)

+450 (3)

+150 (1)
2

Crédito
Quantidade de Clientes (em milhares)

Fonte: Companhia
(1) Dez/09
(2) Dez/16
(3) Dez/17
(4) Jun/18

Relacionamento

Carteira de Crédito (em bilhões de R$)
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QUEM SOMOS

BANCO DIGITAL COMPLETO

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
Pessoa Física
Conta Corrente
Pagamentos
Agibank Pay

Consórcios

Seguros

Pessoa Jurídica
Conta Salário /
Domicílio

Crédito

Investimentos

Cartões de Débito
e Crédito

Conta Corrente

Crédito

Pagamentos
Agibank Pay

Investimentos

Boletos

Domicílio
Bancário

Folha de Pagamento

Adquirência
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SOBRE A OUVIDORIA

SOBRE A OUVIDORIA

ESTRUTURA

SOBRE A OUVIDORIA

A Ouvidoria do Grupo Agibank abrange as
empresas:
Banco Agibank S/A - 10.664.513/0001-50
Agibank Financeira S/A – Crédito Financiamento e
Investimento - 13.660.104/0001-74
Agibank Administradora
94.187.879/0001-76

de

Consórcios

S/A

As atividades da Ouvidoria são conduzidas
junto ao público interno e externo, agindo
como meio de intermediação entre as áreas
competentes para condução à resolução e
satisfação dos clientes/usuários, ainda como
manutenção e melhoria da imagem do Grupo
Agibank.

-

A Ouvidoria é um componente organizacional
que atua como canal de comunicação direto
entre o Grupo Agibank e seus clientes, nas
situações de reclamações/denúncias nos
casos em que os canais de primeira instância
não foram capazes de atender, ou se, não foi
satisfatório para o cliente. A Ouvidoria deve
garantir que seja tratado com respeito às
necessidades, direitos e valores de seus
clientes e usuários, com observância das
normas legais e regulamentares.

Por fim, sua atuação deve ser transparente,
independente e imparcial, tendo como pauta
o aprimoramento na qualidade do seu
atendimento e ética para resolução das
demandas.

SOBRE A OUVIDORIA

SOBRE A OUVIDORIA

ESTRUTURA
A Ouvidoria é formada organizacionalmente pelo Diretor de Financeiro e pelo
Gerente Jurídico, que respectivamente estão na função de Diretor de Ouvidoria
e Ouvidor, ainda a área é composta por um assistente de Ouvidoria. Para tanto,
Ouvidor e Assistente foram submetidos a capacitação para Certificação de
entidade reconhecida. Os ocupantes, são conhecedores dos produtos oferecidos
pelo Grupo Agibank e normas legais e regulamentares, estando aptos a
proporcionar atendimento adequado aos clientes e usuários do grupo Agibank.

SOBRE A OUVIDORIA

DIVULGAÇÃO
A Diretoria do Grupo Agibank tem por princípio que uma Ouvidoria eficiente
somente é possível se devidamente constituída e amplamente divulgada a seus
clientes, desta forma, os canais da Ouvidoria são amplamente divulgados nos
formulários destinados a contratação dos produtos, bem como em todo o
material publicitário, e rede de correspondentes.

SOBRE A OUVIDORIA

SOBRE A OUVIDORIA

PALAVRA DO
OUVIDOR
Logo no inicio o primeiro semestre de 2018 o Grupo
Agibank se coloca no mercado de uma maneira mais
desafiadora no produto conta corrente digital, levando ao
mercado um produto inovador, disruptivo e que
proporciona ao cliente uma experiência de um
procedimento simplificado na abertura de uma conta
corrente, e em muitos casos proporcionando a primeira
experiência inclusiva no Sistema Financeiro Nacional. Esse
movimento elevou de forma significativa o número de
clientes da instituição, com reflexos em todas as áreas de
atendimento seja primária através dos canais do SAC ou
nos demais canais como Ouvidoria, RDR e Consumidor.gov.

O Desafio da Ouvidoria em situações como essa, em que a
instituição lança produtos de grande impacto social e
mercadológico é preservar o atendimento as demandas de
forma a deixar evidente o compromisso com o bom
atendimento, esclarecimento e soluções dos problemas.
Entendo que cumprimos nosso papel, atingindo uma
avaliação positiva ao longo do primeiro semestre, para o
próximo os desafios não são menores e nem menos
importantes, a nova regulamentação do Banco Central
reforça a necessidade de uma Ouvidoria focada na solução
e vigilante quanto a oferta de produtos adequados e que
atendam a necessidade e o interesse do cliente, o novo
sistema de avaliação e controle implantado no mês de
julho/18 dá a transparência quanto a condução das
demandas e as avaliações do cliente quanto ao serviço
prestado destacando a solução do problema e qualidade do
atendimento. Estamos preparados e atentos.

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OUVIDORIA

No primeiro semestre de 2018 foram
recebidas pelo número da ouvidoria o
total de 864 ligações (protocolos),
sendo que deste número somente
foram categorizaram como protocolos
de reclamação o total de 237 registros
(protocolos), ressaltamos que todos
estes casos foram devidamente
protocolados, tratados e
posteriormente comunicado ao cliente
sua finalização, de acordo com a
regulamentação.
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Ao lado, imagem com o painel
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ligações recebidas pelo 0800.
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INDICADORES

OUVIDORIA
Registro de reclamações das ligações recebidas pelo 0800, neste primeiro
semestre foram 139 reclamações procedentes e 86 reclamações improcedentes.
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160
139
140

INDICADORES

120
100

86

80
60
40

38

26
14

21

30
20

17

20

21

18

10

7

3

0
Jan

Fev

Març
Reclamações Procedentes S.

Abril

Maio
Reclamações Improcedentes

Junh

Total

INDICADORES

OUVIDORIA
Reclamações por Produto: Neste primeiro semestre, os principais produtos
reclamados foram: Crédito Pessoal, Cartão Mastercard, Conta Corrente,
Cartão Múltiplo Digital e Cartão Consignado.
Painel Quantitativo por Produto
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INDICADORES

OUVIDORIA
Reclamações por Causa Raiz: apresentamos as principais
Causas Raiz das reclamações.

Painel Quantitativo por Causa Raiz Procendente e Improcente

Valores debitados
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INDICADORES

Ressarcimento

52

Portabilidade Salário

22

Erro acessar conta PF
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OUVIDORIA
Painel Quantitativo por Estado

INDICADORES

Reclamações por Região:
apresentamos os principais
Estados com maior índice de
reclamação: MG (22), RJ (23),
RS (15), SP (131) e PR (6).
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Da plataforma Bing
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INDICADORES

OUVIDORIA
Registro de demandas por e-mail: No primeiro semestre recebemos na caixa de e-mail
ouvidoria@agibank.com.br, um total de 83 e-mails com registro de reclamações por parte de
clientes/ usuários. Tendo como classificação 40 reclamações Improcedentes e 43 Procedentes.
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INDICADORES

OUVIDORIA
Pesquisa de satisfação: média da nota de atendimento do 1º semestre de 2018: fev (10),
marc (6.33), abril (8.12), junho (8.25). Totalizando uma média de (6.80) no 1º semestre.
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INDICADORES

O prazo médio de respostas da Ouvidoria no
primeiro semestre foi de 7 dias (úteis) para
resposta, assim proporcionando segurança e
agilidade na solução de demandas, além de
esforço em conjunto de todo o quadro de
colaboradores, proporcionando respostas
ágeis e precisas.
Todos os protocolos foram resolvidos e
encerrados integralmente, no prazo
estabelecido em norma regulatória, sendo o
contato (resolução) e resposta (finalização)
disponibilizado ao cliente como conclusão do
registro.

CANAIS DE
ATENDIMENTO

CANAIS

ATENDIMENTO

• Banco Central – RDR - Registro de

Canais de Atendimento

Denúncias e Reclamação

1432

• Plataforma consumidor.gov.br
• Ouvidoria da Previdência Social -

1143

1081

996

SOU WEB

893

• Defensoria Pública (Vistas a
defensorias e E-mail exclusivo)

756

717

509

686
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617

480

• Procon (Possuímos um canal direto

CANAIS

para atendimento ao Procon
através de número e e-mail
exclusivo).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OUVIDORIA
O primeiro semestre de 2018 iniciou com a troca do nome o Banco Agiplan passou
a ser Agibank, também o lançamento da conta digital e o cartão múltiplo digital,
com isso vieram novos desafios, atingimos um novo mercado, aumentamos mais
nossa carteira de clientes, trazendo um novo perfil para o Banco.

Nossa expectativa é que para o segundo semestre possamos junto a Diretoria e
departamentos responsáveis, seguir em busca de mediar e resolver as questões
que surgem com o passar do tempo.

CONSIDERAÇÕES

Porto Alegre, 26 de julho de 2018

CÉSAR FRAGA
GERENTE JURÍDICO

VITOR HRUBY
DIRETOR EXECUTIVO

DAVIDE MATTANA
ASSISTENTE DE OUVIDORIA

Continue
acompanhando
o Agibank.
agibank.com.br
/agibank
@agibank
company/agibank/

