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Este é o relatório de Ouvidoria do 1º semestre de 2020 do 
Grupo Omni, e tem o objetivo de tornar mais transparente a 
relação com seus clientes e atender à Resolução nº 4433 do 
Conselho Monetário Nacional e demais normas relacionadas a 
atividade da Ouvidoria.

O relatório contém as informações de atendimento ao cliente, 
as atribuições da Ouvidoria, a estrutura de atendimento desse 
canal e as melhorias implantadas com base nas manifestações 
registradas no 1º semestre de 2020.
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É uma instituição financeira presente há 26 anos no mercado e 
reconhecida por possuir um dos melhores serviços de crédito do 
Brasil.

Consolidou-se como um dos principais  players  no financiamento de 
veículos usados e crédito varejista, expandindo sua operação em 
diversos segmentos para atender consumidores com menor acesso ao 
crédito, que buscam a realização de seus planos pessoais e 
profissionais.

Em nosso dia a dia transformamos ideias em produtos e negócios. 
Investimos cada vez mais em tecnologia para promover a 
transformação digital e garantir o melhor serviço aos nossos clientes.

Institucional
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Não podíamos imaginar que no ano em que a Omni lançou a campanha: “Gente cuidando 
da Gente, de Gente, do Agente”, íamos precisar tanto olhar e cuidar das pessoas 
envolvidas em nossos círculos de relacionamentos.

Logo no início do ano, com a notícia da pandemia, não medimos esforços para colocar 100% 
da Ouvidoria em home office, possibilitando o atendimento remoto de nossos clientes, sem 
negligenciar a qualidade, o prazo e a capacidade de resolutividade das demandas.

Foi necessário inovar a forma de ouvir nossos clientes, porque as reclamações também 
mudaram. Então foi preciso entender os novos pedidos, realizando as mudanças 
necessárias em nossos processos e sistemas para atendê-los da melhor forma.

Foi com muita transparência com os nossos clientes, dedicação do nosso time e parcerias 
com as áreas internas que conseguimos passar pela pior fase da pandemia no Brasil.

Hoje, com todo aprendizado dessa crise, já estamos adaptados e administrando o dia a dia 
de forma diferente, com todas as melhorias efetivadas que o aprendizado nos trouxe.

Desde o início dessa pandemia, nós tomamos uma decisão: decidimos vencer!
E assim, estamos vencendo a crise dia a dia!

Equipe Ouvidoria.

Mensagem da
Ouvidoria
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O acesso à Ouvidoria
é disponibilizado por:

0800 701 0412 
De segunda a sexta-feira 
Das 09h às 17h

www.omni.com.br/ouvidoria 

Vanessa Pinhoti
Analista

Natalia Angeloni
Analista

Sabrina Juvenal
Analista

Joyce Santos
Analista

Karen Castilho
Analista

Rebeca Francisco
Analista

Natally Santos
Analista

Joice Silva
Analista

Fabiola Alves
Analista

Tadeu Silva
Presidente

Regina Lane
Ouvidora
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Pesquisa de satisfação

Apresentamos abaixo o resultado da pesquisa de satisfação do 1º semestre de 2020: 

SATISFAÇÃO COM A SOLUÇÃO APRESENTADA 

SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO RECEBIDO 

3,82
3,87

Sendo nível 1 de satisfação mais baixo e o nível 5 de satisfação mais alto.

INDICADORES
DE QUALIDADE
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PRAZO MÉDIO DE RESPOSTAS (DIAS)

4,47
DOS CLIENTES RECEBERAM RESPOSTA
DEFINITIVA ATÉ O 5º DIA ÚTIL

72,07%

Prazo de solução

INDICADORES
DE QUALIDADE
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PRAZO MÉDIO DE RESPOSTAS (DIAS)

Sendo 15 dias o prazo 
máximo.

ÍNDICE DE SOLUÇÃO

Percentuais de manifestações 
resolvidas, conforme a 
avaliação dos clientes.

82,60%
PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Sendo o nível 1 de satisfação 
mais baixo e o nível 5 de 

satisfação mais alto.

3,40 4,50

CONSUMIDOR.GOV

INDICADORES
DE QUALIDADE
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Recebemos um total de 5.298 ligações e registramos 2.263 manifestações.
Abaixo, segue nossa volumetria com distribuição mensal e regional.
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RECLAMAÇÕES TOTAL DE MANIFESTAÇÕES

NORTE
1,64%

SUDESTE
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SUDESTESUDESTESUDESTE
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CENTRO-OESTE
7,19%

53,13%53,13%53,13%

SUL
16,91%

CENTRO-OESTE

NORDESTE
21,12%

0800 ouvidoria:
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Tipo de Manifestante:

3,05%

96,95%

Pessoa física                     Pessoa jurídica

Assuntos mais reclamados:

2ª via
de cartão
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Repactuação Cancelamento
de Cartão
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TREINAMENTO: EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉTODO DISNEY – curso in company, 

ministrado pela Faculdade Cásper Libero, para toda equipe da Ouvidoria e colaboradores 

selecionados das áreas de Relacionamento com o Cliente e Negócios.

  

CICLO DO APRENDIZADO CONTÍNUO - Implantação da atividade multidisciplinar realizada com 

todas as células de atendimento de responsabilidade da Ouvidoria. Visa entender quais são os 

principais problemas e necessidades dos nossos clientes, coletados a partir das reclamações. Tem por 

objetivo iniciar projetos de melhorias, oferecendo soluções mais assertivas aos gestores de negócios e 

conscientizando a todos sobre uma das principais atribuições da Ouvidoria prevista no artigo 6ª da 

resolução n° 4.433: “A ouvidoria coordenará processo que assegure a análise das demandas por ela 

recebidas, a identificação de suas causas e planos de ação a serem propostos e implementados pelo 

gestor do assunto ou área de negócio, visando à correção de eventuais falhas ou aprimoramento de 

produtos e serviços”. 

BOOTCAMP – Implantação do programa de aprendizagem acelerada, em um bate papo descontraído 

e estruturado com colegas especialistas em suas atividades, sendo possível aprender de maneira 

prática e dinâmica qual a melhor forma de solucionar um problema, fazendo isso em torno de uma 

reclamação real. Seu principal objetivo é para que as analistas da Ouvidoria ampliem seus 

conhecimentos, trazendo maior eficiência, agilidade no atendimento das demandas e para que a troca 

traga oportunidades de aproximar as áreas internas a sentirem as dores dos clientes, provocando a 

análise de suas atividades, com atualizações/ajustes de processos que melhor atenda nossos clientes.

Ações de
melhorias
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OmniBancoeFinanceira www.omni.com.br

http://www.omni.com.br
http://www.instagram.com/omnibancoefinanceira
http://www.facebook.com/omnibancoefinanceira
https://www.linkedin.com/company/omnibancoefinanceira
https://www.youtube.com/channel/UCV_E8kaPMgMkByA3AQFbz3g

