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APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo tornar mais transparente a 
relação do Conglomerado Omni com seus clientes e atender 
à Resolução nº 4433, de 23 de julho de 2015 do Conselho 
Monetário Nacional e demais normas relacionadas a atividade 
da Ouvidoria.

O relatório contém as informações sobre o atendimento ao 
cliente, as atribuições da Ouvidoria, a adequação da estrutura 
de atendimento deste canal, as oportunidades de melhorias 
implantadas a partir das manifestações e nossos canais 
de atendimento ao cliente.
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NOSSA EMPRESA
A Omni Soluções Financeiras, presente há mais de 23 anos 
no mercado, é uma instituição sólida e reconhecida por possuir 
um dos melhores serviços de crédito do Brasil para o público 
de baixa renda.

Presente em todo território nacional, a Omni se consolidou 
como um dos principais players no financiamento de veículos 
usados, expandindo a operação em diversos segmentos, tais 
como: crédito varejista, cartão de crédito, microcrédito e 
crédito pessoal, para atender consumidores com menor acesso 
ao crédito, que buscam a realização de seus planos pessoais 
e profissionais.

Inovadora, a empresa investe constantemente em tecnologia 
para transformar tendências em produtos e serviços, tendo 
hoje algumas operações 100% digitais.
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NOSSA MISSÃO: 

Oferecer soluções financeiras, 
de forma inovadora 
e eficiente, por meio 

de pessoas engajadas.

NOSSA VISÃO: 

Ser referência em Soluções 
Financeiras, por meio de uma 
Equipe de alta performance, 
promovendo transformações 

sociais e econômicas 
na Vida das Pessoas.

NOSSO PROPÓSITO: 

Omnizamos a Vida!

Omnizar significa acreditar que a Vida pode ser 
aproveitada com plenitude por todos.

Omnizar é impactar o presente para fazer valer 
o direito de criar o futuro, Agora!

NOSSA EMPRESA
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Alinhada com os  valores da Omni, a Ouvidoria tem a missão 
de representar os clientes na instituição, atuando como canal 
de última instância na mediação de conflitos. Temos interesse 
legítimo de promover a melhor experiência para o cliente, 
pautada em um diálogo aberto, no qual a voz do cliente é a 
propulsora de mudanças e contribui com a construção de uma 
relação cada vez mais simples, pessoal e justa.

O apoio e envolvimento da alta gestão nos atribui a autonomia 
necessária para transitar internamente e externamente, 
participando de debates e discussões com foco na melhora
das relações com nossos clientes.

Mensagem 
da Ouvidoria
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Nosso crescimento nos últimos tempos, trouxe o desafio de 
evoluirmos os serviços relacionados ao atendimento do cliente. 
Assim, por meio de uma equipe engajada, trabalhamos nessa 
transformação com a remodelação da Ouvidoria, trazendo 
sistemas mais eficientes, instituindo um Comitê, chamado 
Voz do Cliente, em que as áreas envolvidas no atendimento 
ao cliente apresentam os pontos de melhorias desses canais 
aos diretores e ao Presidente da empresa.

Avançamos muito no ano de 2017 e para 2018 a Omni instituiu 
a Missão Cliente Feliz, que tem como pilares norteadores 
Empatia, Respeito e Agilidade no atendimento ao cliente.

Nesse relatório demonstramos nosso compromisso com nossos 
clientes, transformando cada reclamação em oportunidades de 
melhorias dentro da Organização.

MENSAGEM DA OUVIDORIA
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Relacionamento 
com o Cliente

0800 701 0412
segunda a sexta, das 9h as 17h 

24 horas
todos os dias pela internet*

Clientes que não ficaram felizes com o atendimento 
realizado em nossos Agentes (correspondentes no país), 
Central de Relacionamento, redes sociais, chat 
e SAC, poderão solicitar reanálise para a Ouvidoria 
pelos seguintes canais:

*por meio de formulário disponibilizado no site www.omni.com.br.
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Nossos números

Recebemos um total de 

3.385
manifestações no 

2º semestre de 2017

Quantidade mensal de atendimentos:

JULHO

805
708

528
411

575

358

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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Cartão de Crédito
 
CDC Veículos
 
CDC Loja
 
Carteira Adquirida

41%

28%

16%

15%

NOSSOS NÚMEROS

Distribuição de atendimento por produto:
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Tempo médio 
de resposta

44,2% 50,9% 4,9%

O monitoramento do tempo médio de resposta é um dos 
mais relevantes indicadores controlados pela Ouvidoria. 
Com ele, mensura-se a eficiência na tratativa das demandas 
entrantes, além de demonstrar o baixo risco na perda 
de prazo, propiciando uma solução de alta qualidade, 
assertividade e velocidade.

até o 5º dia útil

% POR DIA ÚTIL

6 a 10 dias úteis após 10 dias úteis
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MelhoriaS 
IMPLEMENTADAS

Implantação do Whatsapp 
para recebimento 

de documentos

Designação de colaboradores 
das áreas internas da Omni 
atuando como facilitadores 

da Ouvidoria

Implantação do canal 
Procon Fone

Associação a ABRAREC – 
Associação Brasileira de 

Relacionamento com 
o Cliente

Instituição do Comitê 
Voz do Cliente
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CANAIS DE 
ATENDIMENTO

CENTRAL DE  
RELACIONAMENTO: 
4004 3500  (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 701 3500  (Demais Regiões)
Atendimento de segunda-feira a sábado das 8h às 20h.

CENTRAL DE COBRANÇA 
 E NEGOCIAÇÃO: 
3003-2119  (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 701 0471  (Demais Regiões) 
Atendimento de segunda-feira a sábado das 8h às 20h. 

ATENDIMENTO A DEFICIENTES 
AUDITIVOS OU DE FALA:
0800 888 3588
Atendimento para todos os produtos, 24 horas, 
 7 dias por semana.

SAC: 
0800 727 0885
Atendimento para todos os produtos, 24 horas, 
7 dias por semana.

Canal exclusivo para reclamações, cancelamentos, 
dúvidas e informações. 

OUVIDORIA:
0800 701 0412
Atendimento em dias úteis das 9h às 17h.
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