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Caro leitor,

Este é o relatório da Ouvidoria Bradesco.

Nosso objetivo é gerar cada vez mais transparência e confiança 
na relação com clientes e usuários. Por isso,  apresentamos nossa 
trajetória, nossos canais de atendimento e os números da Ouvidoria.

Boa leitura!
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APRESENTAÇÃO



Somos porta-vozes do cliente dentro da 
Organização e vemos a reclamação como matéria-
prima para a identificação de oportunidades de 
melhorias e para desenvolver novas ações em 
parceria com as demais áreas do banco, sempre 
com neutralidade e imparcialidade. 

Desde Janeiro de 2018, assumimos a condição de ser 
também a 1ª Ouvidoria do sistema financeiro a estar 
diretamente ligada ao Diretor-Presidente, 
apresentando o empoderamento necessário para 
melhorar a experiência de cada usuário com o 
Bradesco.
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MENSAGEM DO OUVIDOR

O Bradesco está presente na vida dos brasileiros 
há mais de 76 anos, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade em 
todo o território nacional.

A valorização do relacionamento com o cliente 
sempre fez parte dos princípios dessa Instituição e 
a história da Ouvidoria Bradesco confirma isso. 
Fomos uma das primeiras Ouvidorias do sistema 
financeiro nacional a ser criada – 2 anos antes de o 
Banco Central instituir a todos os bancos a 
necessidade desse canal.



NAIRO VIDAL
Diretor e Ouvidorrelatório de ouvidoria - 01/2019

MENSAGEM DO OUVIDOR

NAIRO VIDAL
Diretor e Ouvidor

O cliente como foco de nossas ações é um 
tema discutido entre diversos setores e já 
faz parte da cultura de ser Bradesco. 
Desde 1968, nosso fundador, Sr. Amador 
Aguiar, já registrava em seus manuscritos a 
manifestação dos clientes como um dos 
princípios da Organização.

É com esse pensamento que apresentamos 
neste relatório nossos principais números e 
informações referentes aos primeiros 6 
meses deste ano.

Desejamos a você uma ótima leitura.

"A melhor colaboração que podemos receber dos nossos clientes, além dos serviços que nos dá, é a reclamação crítica. Faça-a em benefício do seu 
próprio atendimento. Só poderemos conhecer nossas deficiências totalmente, se os nossos clientes insatisfeitos reclamarem. Ajude-nos, por favor." 
Anotações do Sr. Amador Aguiar para o ano de 1968.



1985 2005 2009 2012 2018

1990 2007 2011 2014 2019

Alô Bradesco
Canal criado 
para críticas, 

sugestões, elogios e 
reclamações.

Ouvidoria
Criada dois 

anos antes da 
obrigatoriedade 

instituída pelo Banco 
Central.

Ouvidoria 
Tornou-se um 

departamento do 
Banco Bradesco.

Defensoria Fone
Destinada às 

Defensorias Públicas, 
atende demandas 

e promove a 
desjudicialização.

Empoderamento e 
Prêmio Ouvidorias Brasil 

Ouvidoria começa a 
responder diretamente 

ao Diretor-Presidente do 
Bradesco e conquista o 
Prêmio Ouvidorias Brasil 
pelo 7º ano consecutivo.

Início da vigência do 
Código de Defesa do 

Consumidor.

BACEN – 
Resolução 3.477

Criação de Ouvidorias 
é exigida para todos 

os bancos.

Procon Fone
Destinado aos 

Procons, atende 
reclamações de 

forma personalizada.

SACL – Sistema de 
Apoio ao Cliente

Sistema de registro 
e tratamento de 

reclamações para todos 
os níveis de atendimento 

(agências, centrais de 
atendimento, SAC, 0800 
Ouvidoria, Bacen, Procon, 
CVM, Carta e Imprensa).

Ouvidoria 2.0
Conquista de maior 

poder de decisão 
sobre estornos e 
cancelamentos.
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NOSSA TRAJETÓRIA
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O Bradesco está onde os nossos clientes estão. Fazemos 
parte do dia a dia dos brasileiros sempre oferecendo o 
melhor serviço e  conveniência para que cada interação 
seja  uma experiência única. Para isso, disponibilizamos 
diversos canais para atender às necessidades do nosso 
público e garantir a qualidade do atendimento. Nossas 
agências estão presentes em todos os municípios do País. 
Também estamos juntos dos nossos clientes por meio do 
Internet Banking, Bradesco Celular e das Máquinas de 
Autoatendimento. Confira nossos canais:

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

REDES
SOCIAIS

SAC
ALÔ BRADESCO

FALE
CONOSCO

OUVIDORIACANAIS
DIGITAIS

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E USUÁRIO
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CANAIS DIGITAIS

A mobilidade e as inovações tecnológicas estão cada vez mais 
presentes na vida dos nossos clientes e usuários. Nesse sentido, 
o Bradesco se faz presente no mundo digital, oferecendo
produtos e serviços diversos.

Veja nossos resultados do 1º Semestre de 2019:

TRANSAÇÕES FEITAS NO 1º SEMESTRE DE 2019:

96% das transações bancárias foram feitas por 
meio dos Canais Digitais.

Ou seja, mais de 9 bilhões de operações feitas por 
celular, internet, autoatendimento e telefone.

Bradesco Internet Banking 
+ Bradesco Net Empresa:

Produtos e serviços on-line 
para usar a qualquer hora e 

em qualquer lugar.

Fone Fácil (Contact Center):
Atendimento 24 horas, 

eletrônico ou 
personalizado.

App Bradesco:
Diversos serviços na 

palma da mão.

Autoatendimento:
Milhares de máquinas em 

todo o Brasil.

2,7 BILHÕES

69 MILHÕES

5,6 BILHÕES

929 MILHÕES

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E USUÁRIO



CENTRAIS DE ATENDIMENTO

Nossas centrais são especializadas em diferentes produtos e 
oferecem diversos serviços:

CONFIRA OS TELEFONES AQUI.

Solicitação de serviços e informações

Operações, contratações e cancelamento de produtos

Registro de reclamações, críticas e sugestões

RELACIONAMENTO COM CLIENTE E USUÁRIO

https://banco.bradesco/html/classic/atendimento/fale-conosco/telefones-uteis.shtm


A atuação do Bradesco em Redes Sociais tem o objetivo de aproximar 
e estabelecer conexões com o público em todos os sentidos. Nosso 
monitoramento é feito 24 horas. Para isso, temos uma equipe 
preparada para solucionar dúvidas e resolver reclamações.

Em 2019, já foram feitas mais de 7 
milhões de interações com clientes 
e usuários em nossas  Redes Sociais!
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E USUÁRIO
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SAC - ALÔ BRADESCO

Criado em 1985, o canal se consolidou como o principal meio de 
comunicação entre a população e o Bradesco. Aqui, é possível 
registrar elogios, sugestões e reclamações sendo correntista 
ou não.

No 1º semestre de 2019, o 0800/SAC Alô Bradesco registrou 
2.940.897 manifestações. Desse número, 272.067 eram 
reclamações, mas apenas 3% delas chegaram à Ouvidoria.

Esses números traduzem a eficácia e a confiança conquistadas 
pelo SAC – Alô Bradesco, já que o canal tem um alto nível de 
solução das demandas, e mostram que as reclamações são 
resolvidas internamente e que é pequeno o número de clientes 
que procuram órgãos externos de defesa do consumidor.

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E USUÁRIO



FALE CONOSCO

Nesse canal, o cliente pode esclarecer dúvidas ou registrar uma 
reclamação, como um SAC, pela internet. O atendimento é 
feito por meio de um chat on-line ou pela busca de palavras-
chave e pesquisa em Perguntas Frequentes. Basta acessar 
banco.bradesco e clicar em Atendimento > Fale Conosco.

De 53.157 manifestações recebidas 
pelo Fale Conosco no 1º semestre de 
2019, 39.820 eram reclamações.
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RELACIONAMENTO COM CLIENTE E USUÁRIO



A Ouvidoria Bradesco foi criada em 2005, dois anos antes da 
obrigatoriedade da Resolução 3.477 do Conselho Monetário 
Nacional.  Seu escopo é o de rever os casos em que os clien-
tes  não se satisfizeram com  a solução dada pelos  canais 
de atendimento primário. Seu papel fundamental é repre-
sentar o cliente em todos os níveis da Organização. Assim, é 
missão da Ouvidoria representar o cliente com imparcialida-
de, transformando a reclamação em uma experiência que 
fortaleça seu relacionamento com a Organização e impul-
sione melhorias que gerem benefícios mútuos. Por meio de 
um modelo em constante evolução,  a Ouvidoria se relaciona 
com diversos Órgãos reguladores e de defesa do consumidor, 
a fim de alinhar entendimentos para potencializar resultados 
e melhorar a experiência com os clientes. A Ouvidoria analisa 
a causa-raiz das reclamações e, em consenso com as demais 
áreas internas, elabora planos de ação, visando à promoção 
de melhorias em processos, produtos e serviços da Organiza-

ção. Além das reclamações registradas no 0800, a Ouvidoria 
também é responsável pelo tratamento e pela gestão das re-
clamações recebidas por meio do Banco Central do Brasil, da 
Comissão de Valores Mobiliários, dos Procons e das Defenso-
rias Públicas de todo o País; das reclamações registradas no 
atendimento primário (SAC Alô Bradesco, Rede de Agências, 
Centrais de Atendimento e Correspondentes Bancários); e re-
clamações recebidas por carta  ou por Órgãos da  Imprensa.
Outro papel importante refere-se ao auxílio aos Agentes da 
Qualidade que estão locados na Rede de Agências. Eles têm 
o objetivo de resolver as reclamações no ato do primeiro
atendimento e apoiar e coordenar os Agentes de Ouvidoria,
espalhados em 74 municípios, cujo papel é estreitar o rela-
cionamento com Procons locais, visando à resolução rápida
das questões dos nossos clientes e usuários.

OUVIDORIA
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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 1° semestre de 2019, começamos a 
solicitar feedback aos clientes sobre o atendimento prestado 
e a solução apresentada pela Ouvidoria.

Essa pesquisa de satisfação é feita via SMS, não gera custos 
aos clientes e está de acordo com a Resolução 4.629 e as 
circulares 3.880 e 3.881 do CMN/Bacen. As notas vão de 1 a 5 e 
os resultados são usados para definir estratégias e aprimorar 
processos. 

Confira o resultado dessa pesquisa: 

SATISFAÇÃO COM 
A SOLUÇÃO APRESENTADA

SATISFAÇÃO COM 
O ATENDIMENTO RECEBIDO

2,62

2,84
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RELACIONAMENTO COM CLIENTE E USUÁRIO
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NOSSOS NÚMEROS

No 1º semestre de  2019, todos os canais de atendimento 
primário (SAC, agências, centrais de atendimento, etc.) 
receberam 403.103 reclamações. Somente 2,9% 
chegaram à Ouvidoria (2ª Instância).



RECLAMAÇÃO POR CANAL

A Ouvidoria também faz o atendimento dos canais: 
BACEN, PROCON, CVM, Defensoria Pública, Carta e 
Imprensa. 

Confira as reclamações registradas por canal no 1º 
semestre de 2019:
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NOSSOS NÚMEROS



RECLAMAÇÃO POR TIPO DE PESSOA

Do total de reclamações, 94% foram registradas por 
pessoas físicas e 6% por pessoas jurídicas.
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NOSSOS NÚMEROS



A Ouvidoria atua para avaliar e responder a reclamação de 
forma definitiva e no menor prazo possível. No 1º semestre de 
2019, 69% dos clientes receberam a resposta até o 5º dia útil 
e 26,4% entre 6 e 10 dias úteis, conforme prazo exigido pela 
Resolução 4.433/15. Apenas 4,6% receberam a resposta após 
10 dias úteis*.

receberam a resposta  
definitiva até o 5º dia útil

tiveram a resposta 
definitiva entre 6 e 10 dias úteis

tiveram a resposta 
definitiva após 10 dias úteis*

69%

26,4%

4,6%

* Nessas manifestações, os clientes foram comunicados com antecedência sobre a prorrogação da resposta.relatório de ouvidoria - 01/2019

PRAZOS E SOLUÇÕES



Ao recebermos uma reclamação, propomos a melhor solução 
ao cliente, dentro do menor prazo possível. A Ouvidoria atua 
com imparcialidade, transformando a reclamação em uma 
experiência que fortaleça o relacionamento com o cliente.

Análise das 
reclamações recebidas

Mapeamento das 
ações de melhorias
com os gestores

Priorização da  
solução conclusiva

Gestão da efetividade 
das ações de melhorias 

1
3

2
4
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ATUAÇÃO A FAVOR DO CLIENTE
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REUNIÕES EXECUTIVAS

REUNIÃO MENSAL COM 
O DIRETOR-PRESIDENTE

 DO BRADESCO

REUNIÕES BIMESTRAIS COM 
A DIRETORIA EXECUTIVA E O 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

GRUPO EXECUTIVO DE 
ANÁLISE DE RECLAMAÇÕES

A Ouvidoria coordena, trimestralmen-
te, reuniões com a participação do 
Conselho de Administração, Vice-Presi-
dentes e Diretores Executivos das prin-
cipais áreas geradoras de reclamações 
no período. O objetivo dessa reunião é 
avaliar e deliberar as ações de melho-
rias, a fim de eliminar a causa-raiz e di-
minuir o volume de reclamações.

A finalidade da reunião multidiscipli-
nar é o endereçamento de ações de 
melhorias focadas nas causas-raíz, na 
diminuição do volume de reclama-
ções e no atendimento da necessidade 
do cliente. As ações de melhorias são 
acompanhadas pela Ouvidoria com o 
gestor de produtos e serviços.

Participam, também dessa reunião as 
Diretorias da Auditoria Interna, o Jurídi-
co, a Unibrad (Universidade Corporativa 
Bradesco), o Departamento de Consul-
toria Organizacional e Planejamento, o 
Marketing, a área de Riscos, os Canais 
Digitais e o Departamento de Recursos 
Humanos.

GOVERNANÇA
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PARTICIPAÇÕES EM COMITÊS E COMISSÕES

COMISSÕES COM PODER DE VETO

• Departamental de Produtos e Serviços
• Departamental de Tarifas
• Departamental de Ações Comerciais e de Relacionamento
• Departamental de Qualidade e Soluções de Atendimento
• Departamental de Relacionamento com o Cliente

MEMBRO EFETIVO EM COMITÊS EXECUTIVOS

• Comitê de Qualidade e Soluções de Atendimento
• Comitê de Relacionamento com o Cliente
• Comitê de Conduta Ética
• Comitê de Riscos
• Comitê de Acompanhamento de Pendências Regulatórias e Auditoria Externa
• Comitê de Gestão Corporativa de Conteúdo
• Comitê Executivo de Gestão de Risco Operacional e Socioambiental

REUNIÕES ESPECÍFICAS DE OUVIDORIA

• Reunião mensal com o Diretor-Presidente do Bradesco
• Reuniões bimestrais com a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração
• Reunião semanal com a Diretoria Executiva
• Grupo executivo de análise de reclamações
• Apresentação de relatório semestral da Ouvidoria ao Conselho de Administração
• Apresentação de relatório semestral da Ouvidoria ao Comitê de Auditoria
• Reuniões com o Conselho Fiscal
• Reuniões mensais de análise crítica com os gestores de produtos e serviços

GOVERNANÇA
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Confira algumas das ações acompanhadas pela Ouvidoria:

TRANSPARÊNCIA

Análise personalizada do perfil de nossos cor-
rentistas e envio de comunicação orientando a 
Cesta de Serviço mais adequada conforme mo-
vimentação mensal do cliente.

INVESTIMENTOS

Criação da Plataforma Completa de Investimen-
tos. Nela, disponibilizamos portfólio de produ-
tos, carteiras de investimento, assessoria espe-
cializada, além de simuladores, vídeos e todas 
as informações necessárias para que o cliente 
investidor tenha uma experiência completa. 

CANCELAMENTO DE 
CARTÃO INATIVO

Nos casos em que o cliente não receber o 
cartão em até 30 dias após a contratação. O 
cancelamento é automático e sem custos.

DUPLA CONFIRMAÇÃO

O cliente escolhe se quer pagar suas despesas 
por débito automático. Ele recebe a confirma-
ção para “autorizar ou não autorizar” a empresa 
contratada a debitar de sua conta.

EXPANSÃO DO ENVIO DE SMS

Clientes que contratam ou alteram cestas de 
serviços, cartões de crédito, empréstimos, 
seguros ou consórcios recebem mensagens 
de confirmação e com informações 
importantes sobre o produto e nossos canais 
de atendimento.   

INOVAÇÃO

Agora, nossos clientes contam com a 
facilida-de do App e do Internet Banking para 
atualizar seus dados cadastrais, sem precisar ir 
à Agência.

AÇÕES DE MELHORIA



CENTRAIS DE ATENDIMENTO

Central de Relacionamento Bradesco Promotora
Central de Vendas Bradesco Promotora 
Bradesco Consórcios
Central de Crédito
Cartões American Express
Bradesco Capitalização
Bradesco Financiamentos
Bradesco Investimentos
Confira os números e horários de 
atendimento aqui.

REDES SOCIAIS

Facebook: facebook.com/bradesco
Twitter: @bradesco
Instagram: @bradesco
Snapchat: bradescooficial

OUVIDORIA

0800 727 9933 - Atendimento das 8h às 18h, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriados

banco.bradesco/ouvidoria - Para que a sua 
manifestação seja analisada, é preciso um 
registro anterior sobre o mesmo assunto em 
nossos canais de atendimento primário (SAC, 
central de atendimento, agência etc.)

FALE CONOSCO

Acesse: 
banco.bradesco e clique em 
Atendimento > Fale Conosco

FONE FÁCIL

Capitais e regiões metropolitanas: 4002 0022
Demais regiões: 0800 570 0022
Acesso do exterior: 55 11 4002 0022
Deficiência auditiva/fala: 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - ALÔ BRADESCO

0800 704 8383 - Atendimento 
24 horas, 7 dias por semana
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CANAIS DE ATENDIMENTO

https://banco.bradesco/html/classic/atendimento/rede-de-atendimento/



