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Este relatório demonstra as atividades realizadas pela 
Ouvidoria da Olé Consignado no 1º Semestre de 2020 
(1º de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020).

Este material tem o objetivo de deixar a nossa relação 
com os clientes ainda mais transparente. Além disso, 
reafirmar um dos nossos focos em ser uma empresa 
referência em excelência no atendimento. 

Apresentamos um panorama geral da empresa, 
atribuições da Ouvidoria e informações sobre 
atendimento ao cliente e relacionamento com Órgãos.

A elaboração deste relatório está em conformidade com 
as disposições da Resolução CMN/BACEN Nº 4.433/2015.
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2. Mensagem do Presidente 

A Ouvidoria como agente 
transformador 

A Olé Consignado reconhece o papel 
estratégico da Ouvidoria em ser um 
agente de transformação, trazendo 
para as equipes internas a visão 
do cliente, a partir da experiência 
compartilhada por ele. Isto promove 
melhorias internas e aprimora nossos 
produtos e serviços. Esse trabalho 
envolve os executivos da Instituição 
e conta com planos de ação pautados 
nos acionamentos mais recorrentes 
dos consumidores. 

Impactamos positivamente a vida 
das pessoas por meio da nossa 
forma inovadora e ética de fazer 

negócios, desafiando e impulsionando 
o mercado a desenvolver novos 
patamares de excelência por meio 
das nossas boas práticas. 

Sabemos da nossa responsabilidade 
e tratamos deste tema com muita 
seriedade na Olé. 

Continuaremos na busca por superar 
as expectativas dos nossos clientes. 

Francisco Junior - CEO Olé Consignado –  
Uma empresa Santander
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3. Mensagem do Diretor de Ouvidoria

Experiência do Cliente Olé 

O cliente está no centro das nossas 
decisões. Para suportar essa busca 
por excelência em serviços, utilizamos 
a ferramenta do NPS (Net Promoter 
Score). Por meio dela, perguntamos 
aos nossos clientes: 

“Com base na sua experiência com 
a Olé Consignado, qual a chance de 
você recomendá-la para amigos e 
familiares?” 

NPS – Escala de Resposta

Não recomendaria
certamente

Recomendaria
com certeza

Nosso resultado atingiu 88 pontos 
para empréstimo e 52 para cartão no 

mês de junho/2020, último deste 1º 
semestre. Este resultado demonstra 
que os clientes reconhecem a nossa 
qualidade. 

E queremos ainda mais. É por 
isso que, diariamente, discutimos 
a experiência do cliente com a 
Olé Consignado, com o intuito de 
transformar e melhorar sempre. 
NPS – Escala de Resposta Não 
recomendaria certamente 
Recomendaria com certeza 

Álvaro Loureiro - Diretor de Ouvidoria e Diretor 
de Assuntos Corporativos e Relações Institucionais
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4. Mensagem da Ouvidoria 

Nosso propósito é para o cliente

Nosso propósito é “ser agente de 
transformação a partir da experiência 
compartilhada pelos clientes”.

Cada demanda apresentada 
pelos nossos clientes é tratada 
individualmente e damos voz a cada 
um delas, quando os representamos 
nos diversos fóruns que participamos. 

Pode confiar! Estamos aqui para 
garantir a melhor experiência aos 
nossos clientes!

#contacomagente

Equipe de Ouvidoria
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5. Canais de atendimento Olé

CARTÃO DE CRÉDITO

Atendimento On line (Chat): Disponível de segunda a sábado, de 
8h às 21h, pelo site Olé Consignado. 

CLIQUE AQUI E ACESSE.

Central de Atendimento: Disponível 24h por dia, 7 dias por semana  
para atendimentos referentes à fatura, limites de crédito, compra/
saque, saldo e outros serviços relativos ao cartão Olé Consignado.

Capitais e regiões metropolitanas: 4001 4451 
Demais localidades: 0800 728 4451

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: Disponível 24h 
por dia, 7 dias por semana para atendimento especializado com 
registro de manifestações e ocorrências de assuntos específicos 
(Informações gerais, sugestões, elogios, dúvidas, denúncias, 
reclamações e cancelamentos). Gratuito para qualquer localidade.

0800 726 4551

No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3133 1892

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Atendimento On line (Chat): Disponível de segunda à sexta, de 8h 
às 20h por meio do site da Olé Consignado. 

CLIQUE AQUI E ACESSE.

Central de Atendimento: Disponível de segunda à sexta, de 8h às 20h:

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 4324

Demais localidades: 0800 709 1234

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: Disponível de 
segunda à sexta, de 8h às 20h:

0800 726 7454

Estamos acessíveis 24 horas, 7 dias por semana
Veja como nos contatar:
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CARTÃO E EMPRÉSTIMO

Atendimento Cobrança: Disponível de segunda à sexta-feira, das 
9h às 20h, exceto feriados. Conta com uma equipe especializada 
para prestar atendimento referente a cobranças;

0800 729 6009

Atendimento Deficiente Auditivo: Disponível de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Conta com uma equipe 
especializada para prestar atendimento às pessoas com deficiência 
auditiva e de fala.

0800 709 1717

Ouvidoria: Atua como instância máxima de atendimento e canal 
mediador de conflitos.

Disponível de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. 
Conta com uma equipe especializada para prestar atendimento aos 
clientes que já recorreram aos nossos canais de atendimento e que 
não ficaram satisfeitos com a solução apresentada.

Além das demandas recebidas no canal interno, a Ouvidoria 
também é responsável pelo atendimento às demandas registradas 
nos órgãos de defesa do consumidor (PROCONs municipais e 
estaduais, Defensorias Públicas e outros), na Ouvidoria do INSS e no 
órgão regulador (BACEN).

A identificação do cliente é feita por meio do protocolo de 
atendimento obtido durante o atendimento nos canais primários 
(Centrais de Atendimento Telefônico).

Todos os pontos de contato com o cliente estão divulgados nos 
materiais de comunicação da Olé Consignado.

0800 726 7404

FALE CONOSCO OUVIDORIA

POR CARTA: Avenida Nicolas Boer, 399 - Corporate  
Time - 16º andar | CEP: 01140-060 | São Paulo | SP

5. Canais de atendimento Olé
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6. Ouvidoria

6.1 Panorama Geral

A Ouvidoria do Olé Consignado busca 
entender cada demanda que os clientes nos 
apresentam, para prover a melhor solução. 

Para fazer isso da melhor forma, estamos 
sempre em busca de conhecimento. Dentre as 
capacitações do 1ºsem/20, destacamos:

• Treinamento Gestão para resultados;

•  Treinamento para Certificação  
de Ouvidoria;

•  Encontro com as áreas de negócio – Circuito 
Ouvidoria com áreas técnicas e foco em 
controle de mitigação de riscos (SOX) e 
atendimento ao cliente pelas lojas próprias;
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6. Ouvidoria

6.2 Como estamos estruturados
A forma como nos organizamos evidencia a importância que a área tem 
na Olé Consignado. 

Essa estrutura contribui para a integração e engajamento com todas as áreas, 
provendo as melhores soluções para os clientes.

Francisco Junior | CEO

Álvaro Loureiro | Diretor de Ouvidoria e Diretor de 
Assuntos Corporativos e Relações Institucionais

Lidianne Duarte | Ouvidora

Equipe Ouvidoria
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6. Ouvidoria

6.3 Agentes de transformação

A Ouvidoria contribuiu com muitas melhorias na Olé. 
Conheça as mais relevantes:

Kaizen para tratar reclamações de cliente 
relacionadas  a desconhecimento da contratação: 

A Ouvidoria foi cliente e participou do Kaizen para tratar 
reclamações de clientes que alegam desconhecer a 
operação. O intuito do Kaizen era promover a revisão 
do fluxo para tratativa das reclamações, junto às áreas 
técnicas da Olé, e melhoria na comunicação com o cliente 
sobre o tema.

Cliente como pauta diária: 

Instituído no 2º Semestre de 2018, o Grupo de Trabalho 
(GT) de reclamações é conduzido pela Ouvidoria. 
Diariamente discutimos os temas mais demandados pelos 
clientes e/ou que mais impactam na experiência. Além 
disso, A Ouvidoria conta com pauta fixa mensal no Comitê 
Executivo da Olé Consignado, no qual são discutidos os 
ofensores das reclamações para tomada de decisão pela 
alta gestão.
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Reclamações por canal de entradas

6. Ouvidoria

6.4 Indicadores

Conheça os números que refletem o 
trabalho da Ouvidoria Olé Consignado 
no 1º Semestre de 2020.

Crescemos a carteira de clientes e 
reduzimos as reclamações  

(1º S/2020 x 2º S/2019)

Demandas

9.696 demandas

•  3.559 informações e 
esclarecimento de dúvidas

•  6.337 reclamações

Em atendimento à Circular 3.880 e 3.881 do Banco Central do Brasil, foi implementada em Junho/2018 a pesquisa 
por meio de SMS, para avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela Ouvidoria aos nossos Clientes. A 
pesquisa foi estruturada de forma a obter notas entre 1 e 5, sendo a nota um (1) o nível de satisfação mais baixo e nota 
cinco (5), o nível de satisfação mais alto.

No 2º Semestre de 2020, 60% dos clientes ficaram satisfeitos com o atendimento da Ouvidoria. 

Clientes

Reclamações

+7%

-0,14%

Procon
Banco Central do Brasil (BACEN)
Procon Fone
Central Ouvidoria
Gov
Outros
Fale conosco

25%

23%

20%

19%

10%

2% 1%
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7. Transforma Olé

Criação da área de CX na Olé

Com o objetivo de reforçar a cultura de 
colocar sempre o Cliente no centro das 
decisões e concentrar as iniciativas de 
melhoria da experiência dos Clientes 
do Consignado, uma das entregas de 
destaque da área de CX no 1º Sem/20 
foi o treinamento aos colaboradores 
sobre “Fundamentos da Experiência do 
Cliente” e a criação de um Indicador de 
Satisfação do Cliente.

01 Tri | Jan a Mar/20
Piloto e Entregas Olé
Ações desenvolvidas, entregas e resultado no 
Índice de Satisfação do Cliente Olé

02 Tri | Abr a 
Jun/20 Entregas Olé
Ações desenvolvidas, 
entregas e resultado no 
Índice de Satisfação
do Cliente Olé

Indicador: Índice de satisfação do Cliente (todos os DPOs das equipes)
Cultura: Mais de 250 Colaboradores treinados em CX
Visão do todo: VOC (Voz do Cliente) e Mapeamento da Jornada do 
Cliente de Cartão Consignado
Engajamento: Comitê do Cliente com envolvimento da alta gestão e 
áreas estratégicas para a Experiência do Cliente
Resultado: Índice de satisfação superando a meta em Mar/20 e 
sensibilizando a meta acumulada

Indicador: LTV (Life Time Value)
Comunicação: Mapeamento da comunicação com os Clientes + LGPD
Visão do todo: VOC (Voz do Cliente) Santander e Mapeamento da 
Jornada do Cliente de Empréstimo
Resultado: Índice de satisfação batendo o recorde em Abr/20 e 
sustentando bons resultados
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8. Considerações Finais

O 1º Semestre de 2020 reafirma o cumprimento do propósito da Ouvidoria da Olé Consignado de ser agente de 
transformação na Olé Consignado a partir da experiência compartilhada pelos clientes, identificando tendências para 
recomendar e orientar a organização na busca de soluções efetivas, bem como atuar preventivamente no sentido de 
aumentar o nível de satisfação dos clientes. 

Entre os principais resultados alcançados estão:

•  Melhoria dos processos tanto da Ouvidoria quanto da Instituição;

•  Resultado de 3,4 na nota de satisfação com o atendimento no Consumidor.gov (nota máxima 5)

•  Resultado de 94,4% no índice de solução no Consumidor.gov 

•  Crescimento da carteira em 7% e redução de reclamações em 0,14% em comparação com o semestre anterior;

•  Diálogo permanente com os Órgãos de Defesa do Consumidor e Ouvidoria do Instituto Nacional do Seguro Social 
para assuntos relacionados a gestão de reclamações e planos de melhorias.

Evoluímos no caminho de melhorar a cada dia a experiência do cliente Olé e acreditamos que tem sido perceptível 
o nosso compromisso com a excelência do atendimento. É nessa jornada intensa que seguimos com o objetivo de 
tornar a Olé Consignado a melhor opção em crédito consignado.




