


RELATÓRIO DE OUVIDORIA 
1º SEMESTRE DE 2021



APRESENTAÇÃO

Este é o relatório de Ouvidoria do 1º semestre de 2021 do OMNI e 

tem o objetivo de tornar mais transparente a relação com seus 

clientes e atender à Resolução 4.860 do Conselho Monetário 

Nacional e demais normas relacionadas a atividades de Ouvidoria.

O relatório contém as informações do atendimento ao cliente, as 

atribuição Ouvidoria, a estrutura de atendimento desse canal e as 

melhorias implantadas com base nas manifestações registradas no 

1º semestre de 2021, além de um posicionamento sobre a atuação 

junto aos órgãos reguladores e de defesa do consumidor.



INSTITUCIONAL
No Omni o Cliente é a pessoa mais importante do nosso negócio, ele é o foco das nossas ações diárias, 

sempre visando atender as necessidades do nosso público. Público esse que tem necessidade de um olhar 

de credibilidade e muitas vezes de inclusão social. 

Nosso mercado está em uma grande transformação digital que, nós aqui, acompanhamos esse 

movimento, sem deixar de lado a proximidade com os nossos clientes e o atendimento humanizado que 

sempre foi a nossa marca.

A nossa Visão é ser o melhor parceiro em soluções financeiras!

Estamos aqui todos os dias fazendo o melhor hoje para que o amanhã seja ainda melhor!

Juntos somos únicos

Juntos somos Omni



SUMÁRIO



INDICADORES DE QUALIDADE

3,97
Satisfação com a solução 

apresentada pela 

Ouvidoria  

3,98
Qualidade do 

atendimento prestado 

pela Ouvidoria   



NOSSOS NÚMEROS
Prazo de solução

3,66 72,24%
Prazo médio de respostas 

(dias)

Dos clientes receberam 

respostas definitiva até 

o 5º dia útil



NOSSOS NÚMEROS
Ouvidoria 0800

Recebemos um total de 3135 chamadas, sendo 1881 registradas. 

Confira nossa volumetria mensal e regional neste período. 

jan fev mar abr mai jun

303
271

349 333
299

325

SUL 

13,24%

SUDESTE 

56,57%

CENTRO-OESTE 

7,68%

NORDESTE 

21,31%

NORTE  

1,20%



INDICADORES DE QUALIDADE
Consumidor.gov

O Consumidor.gov.br é um serviço 

público e gratuito que permite a 

interlocução direta entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet.

Prazo Médio de Respostas            4,6

Reclamações Respondidas      99,70%  

Satisfação com o atendimento    3,60  

Índice de Solução                      87,9%



INDICADORES DE QUALIDADE
Reclame Aqui

Um dos principais canais de reputação do mercado estampa 

hoje o quanto o cliente Omni é valorizado no atendimento, 

nossa reputação esta em constante evolução,  temos a honra 

divulgar que neste primeiro semestre fomos indicados ao 

Premio Época do Reclame aqui que visa premiar as melhores 

empresas de atendimento do BRASIL 

ÓTIMO 
01/01/2021  à  31/06/2021

BOM 
01/01/2019 à 31/12/2019

BOM 
01/01/2020  à 31/12/2020



MELHORIA CONTÍNUA

1. Implantação do WhatsApp Business com número único de 

atendimento aos nossos clientes 0800 701 0412

2. Recurso de T.I. dedicado para garantir maior eficiência e agilidade

aos projetos apresentados pelo PO da Ouvidoria

3. Comitês de melhorias focado na solução definitiva das causas das 

demandas julgadas procedentes




