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1. APRESENTAÇÃO

Estar atento às oportunidades de proporcionar
as melhores experiências para os clientes faz
parte da atuação da Ouvidoria. Neste relatório,
compartilhamos as principais ações realizadas no
período, indicadores estratégicos e contribuições
para o fortalecimento do setor.

MENSAGEM DA OUVIDORIA
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2. MENSAGEM
DA OUVIDORIA
Na TecBan, o cliente está presente no
propósito, valores e indicadores estratégicos
da empresa. Atender as suas necessidades,
buscando as melhores soluções de forma
inovadora e objetiva é o desafio que move a
companhia em seus 39 anos de atuação.

Internalizar as necessidades de nossos stakeholders
e endereçá-las de maneira ágil e transparente é
crucial para o sucesso de nosso modelo de negócios
e, consequentemente, para a inclusão de milhões de
brasileiros que usam nossos serviços todos os dias.
Somos uma empresa que sabe transformar os desafios
em oportunidades e estamos conseguindo atuar nesse
mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Somos
inclusivos, entregamos disponibilidade, qualidade,
agilidade e confiança, cuidamos das pessoas e cumprimos
o nosso propósito diariamente. É neste contexto que a
Ouvidoria contribui com o compromisso de exercer o papel
de vigilante da qualidade do atendimento ao cliente,
incentivando boas práticas em todo o processo da cadeia
de relacionamento.
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NOSSA TRAJETÓRIA

3. NOSSA TRAJETÓRIA
IMPLANTAÇÃO
DA OUVIDORIA

EXPANSÃO DO
CANAL

EXPANSÃO DO
CANAL

10 ANOS DE
ATUAÇÃO

FORTE
ATUAÇÃO

ACULTURAMENTO
CORPORATIVO

2009

2011

2017

2019

2020

2021

Apoiar os bancos
no atendimento
de seus clientes e
melhorar cada vez
mais a qualidade
de serviços e
processos.

Para os consumidores
e estabelecimentos
comerciais.

Para os fornecedores
e funcionários, com o
objetivo de conhecer
as necessidades destes
públicos e identificar
oportunidades de
melhorias.

Orgulho e
comemorações e
início da campanha
Clientiza.

Estratégia da
Ouvidoria na
pandemia.

Estratégia de
fortalecimento da
cultura NPS (Net
Promoter Score).
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RECONHECIMENTOS

3. RECONHECIMENTOS
2011

2014

2017

2019

Prêmio Relatório
Bancário

Prêmio Ouvidorias
Brasil

Prêmio Ouvidorias
Brasil

Lançamento do livro
“Os melhores cases de
ouvidoria no Brasil”

(Categoria “Melhor
Ouvidoria”)

(Destaque Ouvidoria
Privada)

(Satisfação de clientes como
direcionador estratégico)

(Apresentado o case do prêmio
conquistado em 2017)

2019

2020

2021

Prêmio Ouvidorias Brasil

Prêmio Ouvidorias Brasil

Prêmio Ouvidorias Brasil

(Projeto Migração | A Ouvidoria
TecBan na governança de um
grande desafio com impacto na
população brasileira)

(A estratégia adotada pela
Ouvidoria durante a pandemia
do COVID-19, contribuindo para
a continuidade dos negócios
e garantindo os serviços
financeiros à população)

(Excelência na Satisfação
| Ouvidoria TecBan como
promotora para o alcance de
altos índices de recomendação
de seus clientes)
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Em 2021, a Ouvidoria recebeu 0,3 manifestações por milhão
de transações.

NOSSOS NÚMEROS

Conheça a evolução dos resultados:

4. NOSSOS
NÚMEROS

Ouvidoria
(jan. a dez.)

0,5
0,4

Apesar do constante crescimento da empresa e do uso
dos nossos serviços, nota-se uma redução considerável
dos acionamentos no canal da Ouvidoria, demonstrando
eficiência nas prestações dos serviços.

0,4
0,3

2018

2019

2020

2021
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Em 2021, a Ouvidoria recebeu 0,3 manifestações por milhão
de transações.

NOSSOS NÚMEROS

Conheça a evolução dos resultados:

4. NOSSOS
NÚMEROS
Apesar do constante crescimento da empresa e do uso
dos nossos serviços, nota-se uma redução considerável
dos acionamentos no canal da Ouvidoria, demonstrando
eficiência nas prestações dos serviços.

População atendida
(em milhões)

151

2021
2020
2019

143
140
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Em 2021, a Ouvidoria recebeu 0,3 manifestações por milhão
de transações.

NOSSOS NÚMEROS

Conheça a evolução dos resultados:

4. NOSSOS
NÚMEROS
Apesar do constante crescimento da empresa e do uso
dos nossos serviços, nota-se uma redução considerável
dos acionamentos no canal da Ouvidoria, demonstrando
eficiência nas prestações dos serviços.

Caixas eletrônicos ativos no parque
(quantidade)

2021

24.193

2020

23.770

2019

23.765

2018

23.030

*Consideram terminais instalados no parque, com status ativo no
último dia do período informado, excluindo os pontos ativos e
instalados em laboratórios.
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2%

1%

NOSSOS NÚMEROS

3%

4. NOSSOS
NÚMEROS

8%
37%
24%

25%

Volume de acionamentos
Ao longo de 2021, a Ouvidoria recebeu 983
manifestações dos públicos de relacionamento.
Os principais manifestantes da Ouvidoria foram:

Consumidores

Estabeleciomentos Comerciais

Bancos

Outras entidades*

Sociedade**

Fornecedor

Funcionários
* Órgãos governamentais e imprensa.
** Cidadãos impactados direta ou indiretamente pelos serviços da
TecBan ou sugestões de instalações de ATM.

NOSSOS NÚMEROS
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4. PRAZOS
E SOLUÇÕES
Embora a Ouvidoria TecBan não seja regulamentada,
adota como boas práticas o prazo de resolução
estipulado pelo Banco Central (4860), que é de até 10
dias úteis.

BANCOS

DEMAIS PÚBLICOS

3%

4%

14%

12%

Total:

Total:

268

manifestações

706

manifestações

Sabendo da importância de auxiliar as instituições
financeiras para o cumprimento do prazo,
comprometemo-nos a responder às manifestações dos
bancos em até 5 dias úteis.
Seguem prazos cumpridos em 2021:

83%
0 a 2 dias
3 a 5 dias

84%
6 a 10 dias

até 5 dias
6 a 10 dias

acima de 10 dias
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ATUAÇÃO A FAVOR DOS CLIENTES

PARTICIPAÇÃO EM
PROJETOS

5. ATUAÇÃO
A FAVOR DOS
CLIENTES
Quando entendemos os motivos que geram insatisfações,
podemos ser mais assertivos em nosso atendimento.
A Ouvidoria, junto às áreas responsáveis, define e
acompanha as causas raízes.

JORNADA DO CLIENTE
Estabelecer premissas para
direcionar o relacionamento
com clientes, considerando a sua
visão como foco central, suas
particularidades de negócio e
oportunidades de melhoria nos
processos envolvidos.

MELHORIA DE PRODUTOS
Auxiliar na redefinição da estratégia
de vendas de produto através da
avaliação dos drivers de escolha dos
potenciais clientes e a percepção
destes potenciais clientes com
relação à TecBan.

MELHORIA DE SOFTWARE
Visa identificar oportunidades
no processo de implantação de
aplicativo de equipamentos,
utilizando alguns princípios
de abordagens colaborativas
para definir melhorias a serem
implementadas.

REDUÇÃO DE RECLAMAÇÕES
DE CLIENTES
Reuniões gerenciais para
analisar os principais motivos
dos acionamentos dos clientes
e identificar oportunidades de
melhorais dos processos.

FORTALECIMENTO DA CULTURA
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6. FORTALECIMENTO
DA CULTURA
CAMPANHA CLIENTIZA

As inscrições foram voluntárias, por meio de ações individuais ou em
grupos/projetos. Todas as regras estabelecidas foram compartilhadas
por meio de um regulamento da campanha e acompanhadas pela
comissão avaliadora dos cases, formada por representantes de
diversas áreas da empresa, isentas às participações.
Os cases vencedores foram amplamente divulgados internamente
nos canais de comunicação oficiais da empresa e externamente no
LinkedIn da TecBan, incentivando as boas práticas adotadas.

Para o sucesso das empresas, é fundamental que o propósito, valores
e cultura organizacional estejam claros e bem definidos a todos. As
empresas com uma cultura sólida apresentam um ótimo ambiente de
trabalho, além de promoverem maior engajamento e motivação dos
colaboradores.
A cultura TecBan foi construída em seis pilares que reforçam os
compromissos e responsabilidades de todos os funcionários da
empresa: clientiza, propõe, compartilha, colabora, adapta e agiliza.
Dentre estes, o principal pilar que está no centro da empresa é o
Clientiza, que consiste em atender às necessidades dos clientes,
equilibrando-as com a sustentabilidade do negócio.
Sabendo da importância deste tema, a Ouvidoria TecBan promoveu
pelo terceiro ano consecutivo uma campanha destinada aos
funcionários e terceiros da empresa, para demonstrar a utilização
da cultura clientiza na realização das suas atividades. Esta ação
permitiu conhecer as boas práticas e capacidade de inovação dos
atendimentos prestados em toda a organização, que resultaram na
satisfação e encantamento dos clientes.

SAIBA MAIS

FORTALECIMENTO DA CULTURA
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6. FORTALECIMENTO
DA CULTURA
ACULTURAMENTO
CORPORATIVO NPS
(NET PROMOTER SCORE)

A métrica do NPS é uma poderosa ferramenta de gestão com foco em
decisão estratégica, acompanhando a evolução das experiências dos
clientes, sejam eles externos ou internos. Quando se trata de interrelação de áreas dentro da empresa, temos a oportunidade de gerenciar
a evolução dessas relações. São clientes internos se relacionando com
serviços, podendo ser avaliados e registrados, e cuja métrica permite a
busca constante de aprimoramento.
Analisando o histórico das iniciativas aplicadas decorrentes das pesquisas
de satisfação de clientes, identificamos a oportunidade de disseminar
conhecimentos e boas práticas para todo o público interno. Até então,
todas as informações e ações relacionadas aos resultados das pesquisas
de satisfação estavam centralizadas nos principais gestores responsáveis
pelas respectivas áreas envolvidas nos processos.
Evoluímos com o pensar e criamos o projeto de Aculturamento
Corporativo NPS, com o objetivo de equalizar conhecimentos,
auxiliando os colaboradores na busca contínua de ações que
contribuam para proporcionar melhores experiências para os clientes e,
consequentemente, nos resultados do NPS da companhia.

FORTALECIMENTO DA CULTURA
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6. FORTALECIMENTO
DA CULTURA

WEBINARES
Disseminar os conceitos e boas
práticas do uso do NPS no mercado
para todos os funcionários da
empresa. Palestras realizadas pelos
principais institutos de Pesquisas.

O projeto é composto por cinco ações inovadoras e
diversificadas para impactar positivamente o maior
número de funcionários da companhia:

OFICINA DE
DESENVOLVIMENTO
Treinamento de capacitação de
gestores para implementação da
metodologia nos processos internos.

COMUNIDADE
NPS
Para promover discussões e troca de
experiências relacionadas ao tema.

RODAS DE
CONVERSAS
Discussões com líderes que já utilizam
a metodologia para avaliar os
processos internos.

INFORMES
PERIÓDICOS
Para garantir a sustentação do tema
NPS na organização.
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PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

Resultado das notas do NPS é composto pelo índice de recomendação
dos públicos, percentual de promotores (notas 9 e 10) menos
percentual de detratores (notas 0 e 6).

7. PESQUISAS DE
SATISFAÇÃO
A Ouvidoria da TecBan é responsável por promover as pesquisas
de satisfação junto aos bancos, estabelecimentos comerciais e
consumidores.
Além disso, com base nos resultados dessas pesquisas, promove e
gerencia ações em resposta às necessidades apontadas.

Conheça a evolução dos resultados
do NPS (Net Promoter Score):

INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS

CONSUMIDORES

ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

2021

2021

2021

91

71

72

2020

2020

2020

69

74

70

2019

2019

2019

64

70

78
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PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

7. PESQUISAS DE
SATISFAÇÃO

SATISFAÇÃO
DE CLIENTES

O sucesso dos altos índices de satisfação de clientes é resultado
dos trabalhos realizados e do comprometimento das áreas
envolvidas nos processos. Conheça a nossa dinâmica após
realização das pesquisas.

01

02

03

04

05

Resultados das
pesquisas

Definição dos
critérios

Grupo de
trabalho

Planos
de ação

Melhoria
contínua

Start do processo

Atributos que afetam a

Grupo multidisciplinar

Definição dos planos
de ações pelos líderes

Ouvidoria realiza a
gestão do processo -

(Resultados + Coleta de Inputs)

recomendação e satisfação
+ detratores e neutros +
recomendações dos institutos
de pesquisas

atuando de acordo com as
frentes de trabalho.

responsáveis.

acompanhamento da evolução
e efetividade dos planos.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

8. PARTICIPAÇÕES
EM EVENTOS
COMITÊ INTERNACIONAL DE
OUVIDORIAS

PRÊMIO OUVIDORIAS
BRASIL 2021

A TecBan realizou pelo sexto ano consecutivo, de forma on-line,
a reunião o Comitê Internacional de Ouvidorias, promovido pela
ABRAREC – Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente.

A TecBan receberá pela quinta vez o Prêmio de Ouvidorias Brasil
realizado pela ABRAREC. O tema inscrito foi “Excelência na satisfação
| Ouvidoria TecBan como promotora para o alcance de altos índices
de recomendação de seus clientes”.

O evento tratou sobre temas importantes no relacionamento com
clientes em relação à análise comportamental das demandas.
• Análise comportamental no tratamento das reclamações e
denúncias recebidas nas organizações;

Esta conquista reforça o sucesso dos trabalhos realizados em prol
da satisfação e encantamento dos nossos clientes. A cerimônia
de premiação será on-line ao vivo em 16/03, a partir das 17h, no
YouTube da ABRAREC.

• Habilidades que tornam a Ouvidoria relevante para os negócios e
contribuem para estar nas agendas estratégicas das organizações;
• Plano de trabalho do Comitê Internacional de Ouvidorias
2021/2022.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS
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FÓRUNS EXECUTIVOS

8. FÓRUNS
EXECUTIVOS

SEMANAL

MENSAL

BIMESTRAL

SEMESTRAL

Reuniões de análise
crítica da Ouvidoria.

Report executivo da
Ouvidoria para o
diretor-geral;

Participações de grupos
de trabalhos para
redução de reclamações
de clients.

Alinhamentos com as
Ouvidorias dos bancos
acionistas.

Membro do Comitê de
Ouvidorias Brasil da
*ABRAREC desde 2009.

*ABRAREC: Associação Brasileira das Relações Empresa Clientes, a qual a TecBan é associada.

Road Show com as
principais áreas de
interação da ouvidoria.
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CANAIS DE ATENDIMENTO

8. CANAIS DE
ATENDIMENTO
OUVIDORIA TECBAN
ouvidoria@tecban.com.br
Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
Formulário na página da Ouvidoria do site
TecBan

ATENDIMENTO AO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
0800 286 8483
24 horas por dia, 7 dias por semana.

LINHA ÉTICA TECBAN

ATENDIMENTO AO BANCO

0800 900 8002

(11) 4002 5053

linhaeticatecban@contatoseguro.com.br
Canal seguro e imparcial para tratamento de
situações ou suspeitas de descumprimento do
Código de Conduta da empresa.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 024 0240
Canal exclusivo para informações e
reclamações sobre serviços e operações
realizadas no Banco24Horas.

ATENDIMENTO
FORNECEDORES
Funcionários: (11) 3244-8400 - Ramal 5050
Fornecedores (11) 3244-8266
Atendimento 1º nível para questões
administrativas.

ÍNDICE
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