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1. Apresentação

Nos termos da Resolução nº 4.433 de 23 de julho de 2015 do Conselho Monetário Nacional
(CMN), divulgamos o presente

relatório com os dados qualitativos e quantitativos das

atividades exercidas pela Ouvidoria no 2º semestrede 2018.

No presente relatório também apresentaremos os dados dos canais secundários que estão
ligados a Ouvidoria.

Mais que um
banco digital
completo.

QUEM
SOMOS

Track-record
1999/09

2009/11

2011/16

2016/18

2018/19

Start-up

Expansão de
Canais

Reposicionamento

Crescimentocom
Resultados

Revolução Digital

Agiplan: o início

Construção de uma
operação financeira
completa

Rápidaexpansão
pelo Brasil

Operação de crédito
Maior operador de
crédito consignado no
Brasil em 2004

Contrato de exclusividade
com o Bradesco para distribuir
crédito consignado
Soluções digitais para
conectar bancos epessoas

Fortalecimento da
infraestrutura

Fase
transformacional

Parceria com a MasterCard

Aquisição do BancoGerador

Banco de Relacionamento

Autorização do Banco
Central para operar no
varejo

One-stop-shop

omnichannel

Plataforma omnichannel

Multi-Produtos

Agibank Pay (QRCode):
inovação nos meios de
pagamento

Inteligência Artificial

Tecnologia na análise de
crédito

+600 pontos de atendimento
em todos os estados do Brasil

300 pontos de atendimento
em diversos estados do Brasil

31pontos de atendimento em
diversos estados do Brasil

Crédito

Relacionamento
R$ 1,6(4)

Quantidade de Clientes(emmilhares)
Carteira de Crédito (embilhões de R$)

R$ 1,0(3)

+1.100 (4)
R$ 0,5(2)

+215(2)

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

+150(1)
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+450 (3)
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Mais que completo
Fintechs
Estruturas ágeis
Tarifas e taxas mais justas
Velocidade para setransformar
Asset-light
Infraestrutura digital adaptável
Ampla carteira de clientes
Oferta completa de produtos eserviços
Rentável
In-house expertise
Sólida estrutura degovernança
Omnichannel

Agibank

Bancos
tradicionais

QUEM
SOMOS

Visão geral
Quem
somos?

Companhia de
tecnologia com
licença bancária

Como
atuamos?

Estratégia
omnichannel

Onde
estamos?

Pra onde
vamos?

Carteira
de Crédito
+R$ 1,6 bi (Dez/18)
+52,7% vs Dez/17

Plataforma
integrada de
produtos financeiros

602

Pioneiro: número de
celular como conta

Alcance
nacional

Pontos de
Atendimento (Dez/18)

Lucro Líquido
Recorrente
+R$ 159,8 milhões (2018)
+24,0% vs 2017

ROAE
Solução de
pagamentos
inovadora

+1,1milhão

Mercado potencial
de 80MM de
brasileiros.

+3,6 mil

Clientes (Dez/18)

Colaboradores (Dez/18)

37,9% a.a. (Dez/18)
-5,6 p.p. vs Dez/17

ROAA
8,0% a.a. (Dez/18)
-2,2 p.p. vsDez/17

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

Somos um banco
inovador, que veio
para oferecer
um jeito mais simples
e próximo de lidar
com a vida financeira.

AO LADO
DAS
PESSOAS
O TEMPO
TODO

Banco de
relacionamento
Investimentos

Consórcios
Seguros

Crédito
Conta corrente
CORE

PESSOA
FÍSICA

Cartão de
débito ecrédito
Portabilidade
de salário

Agibank Pay
PMEs
Conta corporativa
Adquirência

Boletos
Folha de pagamento

AO LADO
DAS
PESSOAS
O TEMPO
TODO
Experiência omnichannel

Digital sempre.
Físico quando
você quiser.
Ao lado das pessoas
o tempo todo.

Sobre a
Ouvidoria
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2. A Ouvidoria
O presente relatório se aplica ao
Conglomerado Agibank, portanto sempre
que citado “Agibank” leia-se todas as
empresas do Conglomerado Agibank.

seus clientes, nas situações de reclamações
tratadas pelo canal primário no qual o
cliente não teve sua reclamação solucionada
ou ficou insatisfeito com a solução
apresentada.

Banco Agibank S/A - 10.664.513/0001-50
Agibank Financeira S/A – Crédito Financiamento e
Investimento - 13.660.104/0001-74
Agibank Administradora de Consórcios S/A 94.187.879/0001-76
A Ouvidoria do Agibank é um componente
organizacional que atua como canal de
comunicação direta entre o Agibank e seus
clientes, sendo que a natureza da atividade
está diretamente ligada a compreensão e
respeito às necessidades, direitos e valores das
pessoas, atuando com intuito de mediar as
demandas recebidas.
A missão da Ouvidoria é atuar como canal
de comunicação direta entre o Agibank e os

As atividades da Ouvidoria são conduzidas
junto aos clientes internos e público
externo, intermediando o encaminhamento
das demandas às áreas de competência
do negócio, para enquadramento e
solução.
Tem por objetivo a melhoria constante do
atendimento e imagem do Agibank junto a
seus clientes.
Ainda, atuar com responsabilidade nas
análises das reclamações formalizadas e
encaminhar os casos registrados às áreas de
competências para conhecimento e
solução, buscando o melhoramento dos
processos e serviços prestados.
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3. A Estrutura
da Ouvidoria
A Ouvidoria é um ente imparcial e com total independência na conduta de seus
processos e ações. Vinculada à Diretoria de Riscos da Instituição é formada
organizacionalmente pelo Diretor de Riscos e pelo Gerente Juridico, que
respectivamente estão na função de Diretor de Ouvidoria e Ouvidor. Ainda é
composta por um Assistente de Ouvidoria.
Os integrantes da Ouvidoria são conhecedores dos produtos e serviços oferecidos
pelo Agibank, das Normas legais e Regulamentares, estando aptos a proporcionar um
atendimento adequado aos clientes do Agibank. Todos os integrantes são capacitados
com certificação.
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4. Divulgação da Ouvidoria
e canais de acesso
Os canais de atendimento da Ouvidoria são amplamente divulgados nos formulários
destinados a contratação dos produtos, nos materiais disponibilizados aos Pontos de
Atendimento bem como em todos os materiais publicitários e rede de comunicação do
Agibank.
A Ouvidoria possui um telefone exclusivo de atendimento, através de número 0800 601 2202,
de utilização gratuita, além da via telefônica a Ouvidoria pode ser contatada por meio de email (ouvidoria@agibank.com.br), correspondência ou presencialmente no endereço - Rua
Mariante, 25, Rio Branco - Porto Alegre , RS - CEP: 90430-181, localizada na Sede Matriz do
Agibank.
O horário de atendimento da Ouvidoria é das 10h às 13h e das 14h às 17h, de segunda à
sexta-feira.
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5. Palavra
do Ouvidor
No segundo semestre de 2018, tivemos
alguns desafios interessantes, melhoria de
processos, implantação do sistema de
avaliação, engajamento das áreas no
sentido de melhorar o nível de informações
disponíveis para um bom atendimento ao
cliente, além de constantes encontros para
conscientizar as pessoas da necessidade de
atender nosso cliente de forma adequada.

O crescimento exponencial tanto na
plataforma digital, como nas operações
de crédito potencializam o nível de
exposição da marca e,por consequência,
as demandas tendem a crescer em
quantidade, mas devemos ficar atentos as
proporcionalidades, não aceitando em
hipótese alguma o aumento injustificável
das demandas.

Ainda há muito a ser feito quanto a
orientação e treinamento para cada vez
mais fazer com que o colaborador saiba a
importância de atender bem nosso cliente,
e fazer disso uma necessidade diária e
presente em todos nossosprocedimentos.

Para o próximo semestre pretendemos dar
uma nova dinâmica, acompanhando de
forma mais intensa a realização da venda
dos produtos, exigindo transparência e
satisfação do cliente de forma a reduzir os
níveis de demandas em todos os canais.

Indicadores
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6. Apresentação dos
Indicadores do segundo
semestre de 2018 Ouvidoria
No segundo semestre de 2018 foram atendidas 908 ligações através do
0800 da Ouvidoria. Das ligações atendidas foram categorizados como
reclamação 246 protocolos.

Os demais foram categorizados como informação ou solicitação
(canal primário).
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Painel quantitativo do fluxo de ligações: Atendimentos recebidos no
segundo semestre de 2018 através do 0800 da Ouvidoria.
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Painel quantitativo das Categorias: Reclamações, Informações e Solicitações das
ligações recebidas no 0800.

OUVIDORIA

Protocolos Procedentes: Os protocolos são categorizados como procedentequando
após relato do cliente e análise do caso junto a área responsável, é identificado que
a ação de solução para a reclamação do cliente só foi possível por intermédio da Ouvidoria.
Protocolos Improcedentes: Os protocolos são categorizados como improcedente quando após
relato do cliente e análise do caso junto a área responsável, é identificado que já foi resolvido
através dos canais primários e a Ouvidoria não intermediou nenhuma ação de solução.
No segundo semestre de 2018: foram 246 protocolos de reclamações classificados
como procedente 157 (66%)protocolos e 89 (34%)protocolos improcedentes
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Painel quantitativos por produto: No segundo semestre de 2018 foram 87 protocolos
de reclamações do produto Cartão Crédito, 55 protocolos de reclamações
correspondem ao produto Conta Corrente, 92 protocolos de reclamações correspondem
ao Produto Crédito Pessoal, 03 protocolos de reclamações correspondem ao
Atendimento, 03 protocolos de reclamação correspondem ao APP/IBK , 01protocolo
de reclamação corresponde ao produto Seguro e 03 protocolos de reclamação
corresponde ao Crédito Consignado.
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Painel quantitativo de reclamações recebida por e-mail: No segundo
semestre de 2018 foram recebidos 1542e-mails no endereço
ouvidoria@agibank.com.br.
Com as seguintes classificações: 201 protocolos de Reclamação, 1034
protocolos de informações e 307 protocolos de Solicitação.
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Prazo médio de resposta: o prazo médio para resposta ao cliente dos protocolos de
reclamação foram de 6 dias.
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7. Instrumento de Avaliação
Componente Ouvidoria

Implantado em observância e cumprimento a Circular de nº 3.881, de 7 de
março de 2018, o instrumento de Avaliação de atendimento prestado junto a
Ouvidoria. A pesquisa tem como objetivo mensurar a satisfação do cliente em
relação ao atendimento prestado e a solução apresentada a reclamação
trazida pelo cliente.
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Painel qualitativo da pesquisa de atendimento e solução : Instrumento de Avaliação de
Atendimento e Solução dos casos que foram recebidos junto a Ouvidoria.

As notas podem variar de 1 a 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação
mais alto.
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8. Canais de Atendimento
Secundários
OUVIDORIA INSS: Canal para atendimento e solução das
manifestações recebidas diretamente da Ouvidoria INSS
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RDR: Canal para atendimento e solução das reclamações recebidas junto ao Banco Central.
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CONSUMIDOR GOV: Canal para atendimento e solução das reclamações recebidas junto a
Plataforma Consumidorgov.
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9. Considerações Finais

Na visão da Ouvidoria o segundo semestre de 2018 foi cumprido dentro de suas conformidades,
iniciamos planos de ações e melhorias para agilidade e eficiência no atendimento e solução aos
atendimentos dos clientes que buscam a Ouvidoria para solução dos casos, e temos com meta
para o início do primeiro semestre de 2019 colocar em prática as melhorias.

Cordialmente
Ouvidoria do Agibank.

CONTINUE
ACOMPANHANDO
O AGIBANK

agibank.com.br
/agibank
@agibank
company/agibank

Assista nosso
vídeo
institucional
https://youtu.be/oiZApqafXO0

