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Olá!

Seja bem-vindo ao relatório da
Ouvidoria Bradesco.
Este é o relatório semestral da
Ouvidoria Bradesco, publicado de
acordo com os princípios de
transparência da nossa Organização.
Aqui, apresentamos nosso trabalho e
os principais resultados dos nossos
canais de atendimento durante o 2º

semestre de 2020.

Boa leitura!
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“Enfrentamos 2020 com coragem, otimismo e determinação. Apesar das adversidades
e da mistura de sentimentos que esse ano nos trouxe, ficamos com as lições
aprendidas e a certeza de um time ainda mais unido para continuar entregando o
melhor aos nossos clientes.
Reinvenção, adaptação e gratidão foram palavras que permearam os nossos dias e
seguem presentes. Agora, temos à nossa frente novos desafios e novas
oportunidades de fazer um trabalho ainda mais eficiente, pautado na ética, na
transparência e no respeito, reafirmando o nosso jeito Bradesco de ser.

Mais que afirmações, enxergamos na prática desses princípios uma governança forte
e uma Ouvidoria empoderada, que garantem o cliente no centro de absolutamente
todas as nossas atividades.
Com atitude e protagonismo, vamos continuar cuidando uns dos outros, zelando pela
saúde de todos que nos cercam e acreditando que juntos podemos construir o futuro
desejado.

OCTAVIO DE LAZARI JUNIOR
Diretor-presidente

Que o brilho de cada um de nós faça a diferença! Somos 100% cliente.”
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“Hoje com tantas reflexões nessa nossa jornada que surpreendeu a todos sendo
necessário reaprender a aprender e a nos reinventarmos. Quero aproveitar para
compartilhar a importância de um fator dinâmico e potente chamado humor.
Para manter a coerência, pretendo falar desse tema sem as amarras do formalismo.
Um bom começo é o que pode nos ensinar Millôr Fernandes ao afirmar que “viver é
desenhar sem borracha”, ou seja, aprendemos errando e acertando e na maioria das
vezes devemos nos libertar de velhos hábitos e desaprender para aprender novos
conceitos e comportamentos. Podemos agir com naturalidade mesmo em situações
mais complexas, aliás é justamente nessas ocasiões que o bom humor faz a diferença.

GLAUCIMAR PETICOV
Diretora Gerente

Naturalmente, há momentos em que a descontração não cabe; é uma questão de bom
senso, pois o bom humor jamais deve constranger, ter cunho agressivo ou
preconceituoso. Feita essa ressalva, sorrir proporciona facilidade de expressão,
encoraja a espontaneidade, amplia o fluxo de ideias, estimula decisões criativas,
melhora nossa autoestima, auxilia no aprendizado e proporciona melhores alcances.
Como depende de nós, devemos entender o humor como uma ferramenta de leveza
que nos impulsiona a alcançar felicidade e realizações. Que tal um sorriso agora?”
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“O ano de 2020 foi, sem dúvidas, um período que será lembrado por todos nós.
Como nunca antes na história de nossa Organização e Ouvidoria, fomos desafiados a
repensar nossos hábitos e costumes – e a reinventar a maneira de nos relacionarmos.
Por maiores ou mais difíceis que fossem os desafios, os caminhos se tornaram mais
claros à medida que nos propusemos a aprender com o que a história nos ensina e
encarar momentos como estes com empatia e compreensão.
O distanciamento social ressaltou para toda a sociedade o valor das relações. Para o
Bradesco, elas são parte de sua própria essência e se fortaleceram a cada dia do ano
de 2020. Assim transformamos e adaptamos nossas práticas de atendimento
evoluindo junto às necessidades de cada momento da vida dos clientes, mesmo
diante das adversidades.
Neste contexto desafiador, manter a Ouvidoria sempre aberta ao diálogo e à
construção de relações de confiança é primordial para estarmos mais próximos aos
nossos clientes. A voz dos nossos clientes é e sempre será nossa principal ferramenta
de aprendizado e trabalho.

NAIRO VIDAL
Diretor e Ouvidor

07

RELATÓRIO DE OUVIDORIA – 2º SEMESTRE 2020

Com responsabilidade e seguindo todos os protocolos de segurança necessários, a
Ouvidoria aumentou a sua capacidade de atendimento com o home office e continua
apoiando os clientes em qualquer que seja a situação - e mais do que nunca, atua para
oferecer as soluções adequadas de maneira humanizada.
Parceria, empatia e transparência. Esses são os pilares do que seguiremos praticando
para reforçar a história de valorização do relacionamento que construímos ao longo
da nossa trajetória.

É fato que a sociedade e as relações serão diferentes daqui para frente, mas o
Bradesco, pioneiro na criação da Ouvidoria, está preparado para o futuro! Somos um
time que conta com as novas tecnologias e o propósito de manter o cliente no centro
de todas as nossas atenções.
São esses os valores e os princípios que balizam as nossas conquistas e posicionam a
Ouvidoria Bradesco em destaque quando se trata de empatia e valorização da
experiência do cliente.
Compartilhamos nas próximas páginas, os principais indicadores do 2º semestre de
2020.”

NAIRO VIDAL
Diretor e Ouvidor
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“Inovar é uma realidade para muitas empresas no mercado do consumo. No entanto, o
grande desafio é inovar para transformar a vida das pessoas. Ser parte da solução de
problemas e não parte deles.

Para que isto ocorra é necessário liderança, assumir riscos e ter o engajamento de
pessoas e corações. A competência é fundamental, mas a alma é essencial, sem ela
tudo perde o sentido e o propósito.
Você precisa ser corajoso para ser bom. É preciso saber que erros e problemas
acontecem, mas o que define o resultado é a capacidade de reconhecer, corrigir, se
desculpar e ser o que somos, pessoas e não máquinas ou procedimentos.
Ricardo Morishita
Advogado e Professor
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Nesta jornada cabe todos, consumidores, colaboradores, órgãos e parceiros. Nela
ninguém é deixado para trás.

Por isso, é com alegria que aceitei o convite para compartilhar em breves linhas
algumas reflexões sobre a atividade do time de Ouvidoria do Bradesco. É com alegria
porque permite falarmos de coisas que dão certo, que inspiram e nos dão esperança
de que podemos, senão, devemos ser melhores!”

Sobre Ricardo Morishita:

Advogado, consultor e professor de Direito do Consumidor na Escola de Direito de Brasília
UniCEUB e Universidade San Martin de Porres, Lima/Peru. Formado pela PUC/SP, Mestre em

Ricardo Morishita
Advogado e Professor

Direito pela USP e Doutor em Direito pela PUC. Foi Diretor Nacional de Proteção e Defesa do
Consumidor/Ministério da Justiça (2003-2010).
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NOSSA TRAJETÓRIA
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Alô Bradesco
Canal criado para
críticas, sugestões,
elogios e reclamações.

CDC- Código de Defesa
do Consumidor

Início da vigência
do conjunto de
normas.

Ouvidoria
Bradesco
Criada 2 anos antes da
obrigatoriedade instituída
pelo Banco Central.

BACEN
Resolução 3.477
Exige a todos os bancos
a criação de Ouvidoria.

Conquista de
Espaço
A Ouvidoria se torna um
departamento no Bradesco.

Procon Fone
Defensoria Fone
Destinado às Defensorias
Públicas, atende
demandas e promove a
desjudicialização.
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Destinado aos Procons,
atende reclamações de
forma personalizada.

Empoderamento
SACL – Sistema de
Apoio ao Cliente
Registro e tratamento de
reclamações para todos os níveis de
atendimento (agências, centrais, SAC,
0800 Ouvidoria, Bacen, Procon, CVM,
Carta e Imprensa).

A Ouvidoria começa a
responder diretamente
ao Diretor-Presidente
do Bradesco.
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15 anos + Prêmio
Ouvidorias Brasil

Novo modelo
De Atendimento

Ao completar 15 anos, a Ouvidoria
Bradesco conquista o prêmio de
melhor do Brasil pelo 9º ano
consecutivo.

A Ouvidoria cria e consolida um novo modelo
de atendimento, no qual o mesmo
funcionário é responsável pelo acolhimento e
tratamento da reclamação do cliente, do
início ao fim, com maior poder de resolução.
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SUSTENTABILIDADE
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Alinhado ao compromisso mundial com a sustentabilidade, o Bradesco
promove iniciativas para fortalecer sua atuação frente aos desafios
trazidos pelas mudanças climáticas.

Em novembro de 2020, O Bradesco
anunciou que, pela 15ª vez, integrará o
Índicede Sustentabilidade Dow Jones
(DJSI), da Bolsa de Nova Iorque, compondo
as
carteiras
Mundo
e
Mercados
Emergentes no ciclo 2020-2021. É a melhor
performance entre os bancos brasileiros
presentes neste indicador.

O Bradesco é o primeiro grande banco
brasileiro a neutralizar 100% das emissões
de gases de efeito estufa (equivalentes a
carbono) geradas por suas operações de
2019 em diante. Desde 2006, a Organização
compensa as emissões de Escopos 1 e 2 –
agora, passa a compensar as emissões
indiretas de Escopo 3.

.
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Em julho de 2020, Bradesco, Itaú e Santander anunciaram um plano
integrado com o objetivo de contribuir efetivamente para o
desenvolvimento sustentável da Amazônia.
As ações ajudam a reduzir os impactos ambientais e aprimoram a
gestão de aspectos relativos às mudanças climáticas. Afinal, para
desafiar o futuro, é necessário se comprometer a tomar atitudes que o
tornem melhor.

BRADESCO, ITAÚ
E SANTANDER
JUNTOS PELA
PRESERVAÇÃO
DA AMAZÔNIA.

O material inclui 10 medidas, elaboradas a partir de quatro frentes de
atuação prioritárias para a região: conservação ambiental,
desenvolvimento da bioeconômia, investimento em infraestrutura
sustentável e garantia dos direitos básicos da população da região
amazônica.
Os bancos estabeleceram, também, um conselho de especialistas com
diferentes experiências e conhecimentos sobre as questões sociais e
ambientais envolvendo a Amazônia. Esse grupo será responsável por
auxiliar nos desdobramentos dos planos, além da criação de métricas e
objetivos alinhados aos desafios locais.
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RESPEITO À DIVERSIDADE
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Os princípios de inclusão e transformação são pautas diárias da Organização.
Em 1943, ano da nossa fundação, surpreendemos ao colocar, na contramão do
mercado, os pequenos comerciantes, os funcionários públicos e as pessoas de poucos
recursos como partes fundamentais da nossa estratégia.

Temos um quadro de funcionários heterogêneo como a sociedade brasileira e a
valorização dessas diferenças conta com uma robusta governança de diversidade e
inclusão.
A parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares completou 16 anos em 2020 e se
consolidou como um dos programas de inclusão social mais longevos e importantes da
iniciativa privada brasileira. O programa, com duração de dois anos para cada turma,
divulga suas vagas no campus da Zumbi, contrata estagiários para atuar em várias
áreas do banco e conta com todo o suporte da Unibrad para desenvolver
competências técnicas e comportamentais dos estudantes.
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O trabalho conjunto realizado em prol da inclusão social, acessibilidade, geração
de oportunidades para mulheres e do respeito à orientação sexual e identidade de
gênero é motivo de orgulho e reconhecimento a nossa Organização.
Recebemos destaque no Guia Exame Diversidade 2020 como uma das empresas
do setor financeiro com as melhores práticas de diversidade e inclusão do País.
O estudo, feito pelo Instituto Ethos e a revista Exame, reconhece o desempenho
de empresas brasileiras nas questões de equidade de gênero, equidade racial,
inclusão de pessoas com deficiência e promoção dos direitos

19

RELATÓRIO DE OUVIDORIA – 2º SEMESTRE 2020

Além disso, pela segunda vez, fomos eleitos como uma das Melhores Empresas
para a Mulher Trabalhar, segundo pesquisa da consultoria Great Place to Work
(GPTW).
Essa forma empática de pensar e agir também mostrou sua relevância na
pesquisa Carreira dos Sonhos 2020, em que tivemos destaque no ranking Jovens.
O trabalho foi elaborado pelo Grupo Cia de Talentos e divulgado pela revista
Exame.
O Bradesco confia nas pessoas e acredita em um mundo melhor por meio do
respeito.
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INICIATIVAS
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Ação que busca elevar a estratégia do banco a um novo patamar por meio da

centralidade do cliente em absolutamente todos os negócios.
revisar todos os processos para adaptá-los
inteiramente à visão do cliente, respeitando suas prioridades e
necessidades de forma prática, ágil e transparente.
Significa

disseminação dessa cultura envolverá todas as áreas da
Organização na execução do projeto.
A

Mais uma vez, o

Bradesco se reinventa para atender sua razão de
existir: o cliente. Este movimento reafirma o compromisso de
valorizá-lo, pois é fundamental a nossa história.
Mensagem autoral redigida pelo Sr. Amador Aguiar,
reafirmando o cliente como razão de ser do Banco,
editada em 1949.
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Iniciada durante o 2º semestre de 2020, a ação divulgou de forma
ampla, assertiva e transparente a disponibilidade dos canais SAC Alô
Bradesco e Ouvidoria para resolução de problemas dos nossos
clientes e usuários.

Do Caixa Eletrônico ao App, lembramos os clientes que estamos
prontos para escutá-los, pois suas vozes são a matéria-prima para a
nossa a nossa transformação.
Aos funcionários, nossa divulgação apresentou o slogan
#EscutarPraTransformar,
reforçando
com
consciência
e
engajamento a importância de cada um no acolhimento e escuta ativa
de todos os nossos clientes.
Afinal, o Bradesco está sempre pronto para te escutar.

BRADESCO
PRONTOPARA
TE ESCUTAR

O
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
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Para atendermos todos os
perfis de clientes em uma
sociedade tão diversificada, dispomos de diferentes canais de
atendimento.
Estamos presentes no dia a dia das pessoas por meio de
agências espalhadas por todo o território nacional, centrais de
atendimento gerais e específicas, Internet Banking, apps e
redes sociais.

Central de
Atendimento

Canais Digitais

Redes Sociais

SAC/
Alô Bradesco

Fale Conosco

Ouvidoria

Tudo para garantir sua comodidade.
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QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES FEITAS NO
2° SEMESTRE DE 2020

Com investimento em tecnologia e inovação, oferecemos uma
jornada conectada e segura para o cliente fazer o que precisa
com tranquilidade e, assim, experimentar o futuro com a gente.

das nossas transações
bancárias em 2020 foram
feitas pelos Canais Digitais.

Mais de 21 bilhões de
operações feitas por celular,
internet, caixa eletrônico e
telefone.

App Bradesco
Diversos serviços na palma
da mão.

Bradesco Internet Banking
+ Net Empresa
Produtos e serviços on-line
para usar em qualquer lugar.

14,4 BILHÕES

5,3 BILHÕES

Fone Fácil
Atendimento 24 horas,
eletrônico ou personalizado.

Milhares de máquinas em
todo o Brasil.

105 MILHÕES

1,7 MILHÕES

Caixa Eletrônico
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Estamos atentos a cada interação nas
redes sociais.
Temos uma equipe preparada para criar
conexões, solucionar dúvidas e resolver
reclamações em todos os segmentos do
mundo digital.

Em 2020, fizemos mais de

interações
em nossos perfis.
@Bradesco
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Foram
Criado em 1985, o Alô Bradesco é sinônimo de
pioneirismo e referência quando o assunto é
valorização da experiência do cliente.
Aqui o cliente, correntista ou não, pode
registrar elogios, sugestões e reclamações, 24
horas por dia e 7 dias por semana.
O canal é um pilar do relacionamento com os
nossos clientes e tem avançado em
resolutividade e eficácia no 2º semestre de
2020 – adquirindo novas alçadas e
responsabilidades.
Nesse período, o SAC Alô Bradesco registrou
mais de 356 mil de manifestações.

reclamações e apenas

migraram para a Ouvidoria.
E

dos protocolos

finalizados em até

dias

úteis.
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É a extensão on-line do nosso SAC Alô
Bradesco, disponível nos canais Internet
Banking e App.
O atendimento é feito por chat ou busca de
palavras-chave
no
campo
“Perguntas
Frequentes”. O cliente, correntista ou não,
acessa um conteúdo amplo para esclarecer
dúvidas e registrar reclamações.

85 mil
reclamações
analisadas durante o
2° semestre
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O Consumidor.gov.br é um serviço público on-line,
monitorado
pela
Secretaria
Nacional
do
Consumidor - Senacon, que permite a resolução de
conflitos de consumo por meio da interlocução
direta entre consumidores e empresas.
O Bradesco é signatário da plataforma,
confirmando o seu compromisso com a satisfação
dos clientes.

Em 2020, fizemos mais de

26mil

interações em nossos perfis.
Índice de solução
Satisfação com atendimento

79,7%
2,3

Reclamações respondidas

100%

Prazo médio de resposta

13
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A Ouvidoria é responsável pelo tratamento de
todas as demandas registradas por nossos
clientes e usuários no Banco Central do Brasil.

A responsabilidade por esse canal de
atendimento permite um constante alinhamento
de expectativas e processos com o órgão
regulador, beneficiando nossos clientes.
O trabalho da Ouvidoria neste canal pretende
gerar uma resolução conclusiva das demandas e
fortalecer nossos canais internos, já que cada
reclamação é uma nova oportunidade de
estreitarmos o relacionamento com o cliente e
deixá-lo ciente que o Bradesco tem áreas
preparadas para lhe apoiar.

das demandas do
conglomerado encerradas foram consideradas
improcedentes no 2º semestre de 2020.
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Total de demandas do conglomerado encerradas
pelo regulador no 2º semestre de 2020:

Situação

Principais motivos das reclamações consideradas
procedentes:

Volume

Situação

Não regulada

9.506

Integridade

Regulada improcedente

8.732

Regulada procedente

4.237

Adequação e prestação de informações
sobre produtos e serviços

Não conclusiva

Total

601

23.076*

Volume
1.587

37%

794

19%

Tarifas

415

10%

Conta – débitos – não autorizados

261

06%

Concessão de crédito sem o título adequado

234

06%

* Volume de demandas julgadas pelo regulador no 2º semestre de 2020
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de
A Ouvidoria é responsável pelo tratamento e pela
resolução das reclamações de clientes e usuários
feitas nos Órgãos de Defesa do Consumidor, como
Procon (Proteção e Defesa do Consumidor),
Decons (Defesa do Consumidor) e Condecons
(Conselho Estadual de Defesa do Consumidor). O
prazo é definido pelas respectivas instituições e
pode variar de 4 a 10 dias úteis.
Caso não haja solução definitiva da reclamação
nessa primeira fase de tratamento, a Ouvidoria é
também responsável
pelas tratativas das
audiências de conciliação com clientes e usuários,
mediadas pelo Órgão de Defesa do Consumidor. A
definição do prazo para encerramento e solução da
reclamação ocorre nesses encontros.

resolutividade no Sindec.
Total de atendimentos registrados
no 2º semestre de 2020
Julho

2.960

Agosto

3.073

Setembro

3.112

Outubro

3.022

Novembro

2.911

Dezembro

4.837

Total

19.915
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OUVIDORIA BRADESCO
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Atuamos como a segunda instância para resolução de
reclamações na Organização. Representamos a voz do cliente
como Instituição, de forma neutra e responsável.
Para nosso time, não basta apenas mediar e solucionar uma
reclamação. Entendemos que também é nosso dever atuar de
forma preventiva, identificando a causa-raiz de cada
ocorrência. Assim, podemos propor mudanças de processos,
produtos e serviços, de paradigmas e ideias – sempre com foco
no cliente em cada atividade.
Com uma governança corporativa fortalecida, reportamos
mensalmente os assuntos críticos de toda a Organização
diretamente ao nosso Diretor-Presidente Sr. Octavio de Lazari
Junior.
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Durante o 2º semestre de 2020, aumentamos a capacidade de
atendimento aos clientes, flexibilizando a forma de trabalho
com o home office, sem dispensar o modelo de tratamento
fim-a-fim das manifestações, que foi consolidado no início
deste ano.

Assim, garantimos o acompanhamento da reclamação do início
ao fim pelo mesmo analista - o que confere um tratamento
mais assertivo e personalizado, além de evitar interpretações
diferentes durante a análise.
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Norte

5%
No 2º semestre de 2020, a Ouvidoria recebeu 47.019
acionamentos. Esse número indica uma migração de apenas
2,3% de todas as reclamações registradas em nossos canais de
atendimento primário (SAC/Alô Bradesco, Fale Conosco,
Agências,
Centrais
Transacionais,
Redes
Sociais,
Consumidor.gov e Reclame Aqui).
Confira a distribuição mensal e regional das reclamações
geradas a partir desses acionamentos:

Nordeste

18%
Centro-oeste

5%
Sudeste

64%
4.576

3.815

3.671

3.905

3.708

3.668

Sul

8%
JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ
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Canais EXTERNOS de Atendimento

Canais INTERNOS de Atendimento
SAC/ Alô Bradesco

Banco Central
26.284

356.554

Atendimento Primário*

Consumidor.gov
26.100

49.819

0800 Ouvidoria

Procon
19.915

47.019

do volume de
atendimentos

Carta e Imprensa
1.656
* Agências e Centrais Transacionais

CVM

do volume de
atendimentos

224
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94%

6%

Pessoa jurídica

Pessoa física
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Restrição de
crédito

Renegociação
de dívida

Contestação
de despesas

Tarifas

Não recebimento
da fatura
40
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receberam resposta
definitiva até o 5° dia útil
Um dos objetivos da nossa Ouvidoria é acolher e
responder as reclamações dos clientes e usuários de
forma ágil e conclusiva, a fim de satisfazer as suas
expectativas.
Confira os resultados atingidos no último semestre:

tiveram resposta definitiva
entre 6 e 10 dias úteis
tiveram resposta definitiva
após o 10º dia útil*
*Nas manifestações respondidas após o 10º dia útil, os clientes foram
previamente comunicados sobre a necessidade de dilações do prazo.
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3,25
Pesquisa de Satisfação
Para avaliar a satisfação do cliente com nosso trabalho, fazemos uma
pesquisa de satisfação.

2,74

Por meio de uma tecnologia de chamada de voz, clientes e usuários
têm o canal aberto para expressar sua satisfação com o atendimento.
As notas variam de 1 a 5 e, se eles quiserem, podem deixar um
comentário à Ouvidoria. Os resultados são usados para definir
estratégias e aprimorar processos.
Confira as notas atingidas durante o 2º semestre: de 2020:
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Com o compromisso de impulsionar melhorias nos produtos
e serviços bancários, no processo e no relacionamento com
os clientes, estabelecemos um plano de governança das
reclamações. Por meio dele, monitoramos as manifestações
e assumimos o compromisso de implementar melhorias que
atendam a necessidade, os perfis e as características dos
nossos clientes.

Com o propósito de usar as reclamações como combustível
para a tomada de decisões corporativas, apresentamos
periodicamente os resultados da atuação da Ouvidoria em
reuniões com o Conselho de Administração e Diretoria
Executiva, pois acreditamos que o cliente é a razão de
existência da Organização.

Entendemos que o relacionamento exerce papel primordial
na atuação da Ouvidoria. Por isso, temos desenvolvido
diversas iniciativas, a fim de estabelecer uma relação de
confiança e transparência com o cliente.
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Análise Diária 100% das
reclamações

Posicionamento
consolidado
quinzenal

Identificação e
classificação de
problemas

Para a Ouvidoria Bradesco, a satisfação dos clientes é uma
responsabilidade de todos. Por isso, trabalhamos diariamente para
atender e entender suas necessidades e expectativas, prestando um
atendimento empático, resolutivo e transparente.
Acreditamos que a humanização das relações é a chave para se ter
um relacionamento sustentável.
Compreendemos, ainda, cada atendimento como uma oportunidade
única de melhorar os nossos produtos e serviços.
A voz do nosso cliente faz parte de um processo cíclico bem
estruturado que vai desde a identificação e classificação de
problemas até a medição de efetividade das ações de melhoria
implementadas.

Follow-up em
reuniões
mensais de
portfólio

Repositório de
Informações

Priorização e tratamento
dos problemas
identificados

Captação das ações de
melhoria com as áreas
de produtos e serviços
Gestão e avaliação das
ações

Acompanhamento das
implementações das
ações
Medição de efetividade

Comissões,
comitês e boletins
executivos

Reporte em todos os
níveis
(incluindo executivos)

45

RELATÓRIO DE OUVIDORIA – 2º SEMESTRE 2020

Nossa estratégia se baseia em 4 grandes direcionadores, sempre
com foco no cliente:

CENTRALIDADE
RESOLUTIVIDADE
RELACIONAMENTO
GOVERNANÇA

Garantir uma experiência positiva que
impacte diretamente na satisfação do
cliente que busca a Ouvidoria e os canais
internos.
Posicionar os Canais Internos como
principais meios de registro de
reclamações, disponíveis para todos os
clientes e usuários.

Reforçar a autonomia e a capacidade de
solução em todos os níveis de
atendimento, com acessos à sistemas e
processos.
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Centralidade
Garantir uma experiência positiva que impacte diretamente na
satisfação do cliente que busca a Ouvidoria.
Posicionar o 0800 Ouvidoria como principal canal de
reclamações disponível para todos os clientes e usuários.

Entendemos cada palavra dos nossos clientes como uma nova
oportunidade de aprimorar os nossos produtos e serviços e transformar a
sua experiência com o Bradesco.
Iniciamos a ação Somos Todos Ouvidoria no 2º semestre de 2020, num
processo de Gestão Horizontal onde absolutamente todos os funcionários
da Ouvidoria Bradesco realizam o contato com clientes para escutar,
compreender e solucionar os seus problemas.

Criação dos algoritmos "Causas Cíveis e Canais Externos" e "Análise
Textual".
Essas tecnologias facilitam a identificação das reclamações cadastradas
nos canais de atendimento internos com maior probabilidade de migração
a órgãos externos.
Além disso, essa inovação permite a fácil localização de reclamações com
conteúdos específicos, de acordo com a estratégia definida pela Ouvidoria,
proporcionando uma atuação diferenciada para reduzir o risco de
migração dos assuntos a outras instâncias.
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Resolutividade
Garantir o atendimento e a solução ao cliente, preferencialmente no
primeiro que contato com os canais internos.

Ampliação de assuntos como Tarifas e Débito Automático para SOLUÇÃO
IMEDIATA na Ouvidoria.

Reforçar a autonomia e a capacidade de solução em todos os níveis
de atendimento, com acessos à sistemas e processos.

Utilizar os principais temas demandados pelos clientes, oferecendo
soluções de maneira rápida e assertiva.
Estimular a cultura de servir e resolver, a qualquer tempo e em
qualquer demanda.

Projeto inovador que é coordenado pela Ouvidoria e construído em
parceria com as demais dependências da Organização.

Trata-se de uma retaguarda de atendimento ao cliente, formada por
analistas com especialidades multidisciplinares que respondem com
agilidade, objetividade e qualidade, com foco em solucionar o problema do
cliente que liga no SAC ou na Ouvidoria ainda no primeiro contato e, assim,
aprimorar o acolhimento aos nossos clientes e fortalecer os canais
internos do Banco Bradesco.
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Relacionamento
Transformar as demandas reais de clientes em impulsionadores de
melhorias de maneira rápida e assertiva.
Estreitar a relação com a Rede de Agências, colhendo e alinhando
expectativas para uma parceria construtiva e impacto na gestão
de demandas.

Reuniões Internas com a Rede de Agências para fortalecer o vínculo entre
Ouvidoria e Rede de Agências. O objetivo é melhorar o tratamento das
reclamações, por meio de agilidade e melhor qualidade nas tratativas,
favorecendo a satisfação e fidelização do cliente.

Ação de divulgação dos Canais Internos reforçando compromisso com o
cliente, a utilização de canais internos e relação de transparência e
confiança com os clientes.
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Governança
Garantir a manutenção e colaborar na gestão de monitoramento,
sob a ótica da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários.

Iniciativas Priorizadas por Demandas Reais.

Manter a convergência das demandas reais de clientes com os
assuntos endereçados pelas áreas de controle.

Acompanhar e priorizar projetos e iniciativas de melhoria e sua
efetividade, derivados de pontos de atenção a partir de
reclamações.
Monitorar, analisar e implementar consequências sobre
reclamações onde houve a identificação de procedimentos não
tolerados, transformando o processo em ferramenta de gestão.

Fórum semanal com as lideranças da Ouvidoria para avaliar as ações
estratégicas que estão sendo feitas na Ouvidoria e na Organização para
garantir a melhor experiência para nossos clientes.
São pilares do encontro:
- Relacionamento, Centralidade e Resolutividade.
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A Política Corporativa de Relacionamento com Clientes e Usuários,
vigente na Organização desde novembro de 2017, reforça o
compromisso do Bradesco, com a Ética, Transparência e
Responsabilidade, princípios que são os pilares da nossa existência.
Por meio de nossos valores, a política determina os princípios a
serem seguidos em todos os momentos da jornada dos clientes.
A Ouvidoria detém um relevante papel no controle e na aderência
das diretrizes propostas considerando as reclamações como um
importante insumo para a conversão da voz dos clientes em
oportunidade de melhorias.

Ainda, no 1º Semestre de 2020, houve a publicação da Norma de
Consequências da Organização Bradesco e da Política Corporativa de
Consequências e ambas contaram com a participação da Ouvidoria
desde a sua elaboração.

O fluxo de atuação da Ouvidoria é crucial no processo de governança
dos procedimentos não tolerados em toda a Organização. Deste
modo, durante o tratamento das reclamações nossos analistas e um
algoritmo de análise identificam as reclamações com potenciais
condutas não toleradas. Esses casos são 100% analisados e levados
para discussão e deliberação do grupo de análise.

Investindo em abordagens disruptivas como o Design Thinking e
Design Sprint, realizamos constantemente a imersão nos nossos
processos e captamos ações e projetos capazes de melhorar o
relacionamento.
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REUNIÃO MENSAL COM O
DIRETOR-PRESIDENTE

Fórum estratégico para discussões
relacionadas à Ouvidoria e decisões de
impacto corporativo. É a principal linha
direta de reporte das oportunidades de
melhoria identificadas pela Ouvidoria à
presidência.

REUNIÕES BIMESTRAIS COM A
DIRETORIA EXECUTIVA

A finalidade da reunião multidisciplinar é
a realização e acompanhamento de
reportes relacionados à estrutura,
resultados, ações e iniciativas da
Ouvidoria.

GRUPO EXECUTIVO DE ANÁLISE DE
RECLAMAÇÕES

A Ouvidoria coordena, trimestralmente,
reuniões para a discussão e apresentação
das principais causas geradoras de
reclamações e as ações de melhorias em
curso para aplacá-las.
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COMISSÕES COM O PODER DE VETO

MEMBRO EFETIVO EM COMITÊS EXECUTIVOS

• Comissão de Produtos e Serviços

• Comitê de Conduta no Relacionamento com Cliente

• Comissão de Tarifas

• Comitê de Integridade e Conduta Ética

• Comissão Departamental de Ações Comerciais e/ou de Relacionamento

• Comitê de Qualidade e Soluções no Atendimento

• Comissão de Conduta no Relacionamento com Cliente

OUTRAS COMISSÕES
• Comissão Interdepartamental de Qualidade e Soluções no Atendimento
• Comissão de Controle de Riscos
• Comissão de Avaliação de Pendências Regulatórias e Auditoria Externa

• Comissão de Conduta no Relacionamento com Cliente

REUNIÕES ESPECÍFICAS DE OUVIDORIA
• Reunião semanal com a Diretoria Executiva
• Apresentação do relatório semestral da Ouvidoria ao
Comitê de Auditoria
• Apresentação do relatório semestral da Ouvidoria ao
Conselho de Administração

• Comissão de Conduta Ética
• ComissãoTécnica de Avaliação de Modelos
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CENTRAIS DE ATENDIMENTO

OUVIDORIA

FONE FÁCIL

Central de Relacionamento Bradesco Promotora
Central de Vendas Bradesco Promotora
Bradesco Consórcios
Central de Crédito
Cartões American Express
Bradesco Capitalização
Bradesco Financiamentos
Bradesco investimentos

0800 727 9933 – atendimento das 9h às 18h, de
segunda à sexta-feira, exceto feriados.
Fale com a Ouvidoria em 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, centrais de atendimento, agência etc.).
App Bradesco: no menu, toque na opção
SAC/Ouvidoria.

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.

REDE SOCIAIS

FALE CONOSCO

SAC ALÔ BRADESCO

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

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

0800 704 8383 – atendimento 24 horas
7 dias por semana.
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