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Fazer certo sempre. 

Esse é o lema que nos move para frente, buscando de 
forma continua a melhoria na jornada do nosso cliente, 
de forma a levar à sua satisfação. 

Colocamos como objetivo central a transformação do 
Banco para que a centralidade do cliente faça cada 
parte da nossa cultura com intensidade e compromisso 
contínuos, percebida por eles como um valor legítimo e 
base de um relacionamento duradouro.

Dermeval
Diretor de Ouvidoria
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Paixão, eficiência, resiliência e superação: 
é o que move a Ouvidoria PAN!

Um time engajado, que se completa e se ajuda, sempre buscando 
mediar conflitos e melhorar, dia após dia, nossos processos e 
procedimentos com um único objetivo: atender bem nossos 
clientes!

Para isso, intensificamos nossa “cultura de dados” e, a partir dela, 
norteamos decisões importantes para sermos referência para o 
mercado e termos valor percebido por cada cliente.

Queremos ser cada vez melhores e mais assertivos e apoiar todos 
que querem vencer obstáculos na vida, oferecendo soluções 
simples e eficazes para transformar a vida das famílias brasileiras!

2. MENSAGEM DA OUVIDORA

Talita
Ouvidora



Este Relatório tem o objetivo de demonstrar, quantificar e 
qualificar os serviços prestados pelo componente organizacional 
de Ouvidoria do Conglomerado Financeiro Pan no atendimento 
dos clientes e usuários das empresas Banco Pan S.A. (“Banco 
Pan”), Pan Arrendamento Mercantil S.A. (“Pan Arrendamento”), 
Pan Administradora de Consórcio Ltda. (“Pan Consórcio”), Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“BS”) e Brazilian 
Mortgages Companhia Hipotecária (“BM”) no 1º semestre de 2021, 
nos termos da Resolução CMN nº 4.860 de 23/10/2020, Instrução 
CVM 529 e demais normas relacionadas às atividades da Ouvidoria. 
Através dele, buscamos dar transparência aos nossos clientes e 
usuários das atividades que desenvolvemos ao longo deste 
semestre na busca contínua pela melhoria do nosso atendimento, 
nossos processos e procedimentos.   

3. INTRODUÇÃO 
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O Banco Pan hoje é um dos 10 maiores bancos do país em número 
de clientes.

Somos uma plataforma direcionada ao público de baixa renda, 
integrando tecnologia e produtos para lançarmos um novo olhar 
para os desafios do dia a dia dos nossos clientes. Oferecemos 
diferentes soluções financeiras e não financeiras, englobando 
Crédito, Banking, Meios de Pagamentos, Seguros e Savings. 

Temos como meta nos tornarmos a plataforma brasileira mais 
completa para o consumidor final, portanto, enxergamos como 
competidores não apenas os Bancos Tradicionais e Digitais, mas 
também plataformas de consumo que ofereçam opções de 
financiamento e transacionalidade financeira a seus clientes. 

4. O PAN

Fonte: https://www.bcb.gov.br/estabilidade�nanceira/rankingreclamacoes 
Total de clientes na base conjugada do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e do 
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
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Em Crédito, são ofertados diversos produtos especialmente 
desenhados para nossos clientes, com uma experiência fluida. Em 
Banking, disponibilizamos conta digital e cartão de crédito, 
incluindo cartão múltiplo, limite emergencial, PIX, transferências e 
pagamentos de boletos, depósitos, recargas e saques. Já em 
Pagamentos, oferecemos soluções completas para os 
microempreendedores e trabalhadores autônomos, utilizando o 
crédito como alavanca de crescimento e engajamento. 

Em Seguros, levamos ao nosso cliente, além do tradicional seguro 
prestamista, uma série de opções de seguros em parceria com a 
Too Seguros e, por fim em Savings, disponibilizamos opções 
simples de investimentos como “Poupa PAN”, focadas no nosso 
público-alvo, agregando um componente importante de educação 
e planejamento financeiro.

Conhecemos a fundo nossos clientes e sabemos o que realmente 
faz a diferença para esse segmento que permanece com baixo 
acesso ao crédito. Temos investido muito em tecnologia para 
trazer produtos e serviços que os auxiliem a vencer os obstáculos 
de suas vidas, com segurança e uma atuação ágil escalável, além 
de uma comunicação eficiente e assertiva.
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Aprofundamos o contato direto com nossos clientes durante toda 
sua jornada e criamos um relacionamento duradouro e 
comprometido com a excelência no atendimento de nossos 
clientes.

Alcançamos mais de 12,4 milhões de clientes, agregando 
aproximadamente 40 mil novos clientes por dia útil no 2T21, de 
modo que atualmente mais de 8,3 milhões de clientes tem acesso 
fácil a produtos e serviços através do nosso app.

Destes, 51% são clientes ativos, ou seja, realizaram operações, 
detinham recursos em conta corrente ou operações de crédito 
ativas nos últimos noventa dias, reflexo do foco em ofertar um 
ecossistema completo de produtos e serviços, além da constante 
evolução das métricas de engajamento.

O mercado que nos conhecia pela expertise em crédito agora se 
depara com uma plataforma completa capaz de crescer e engajar 
clientes. 
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A CULTURA PAN é a tradução da nossa identidade e 
nos orienta para atingirmos o nosso propósito: 

“Um novo olhar para todos que querem 
vencer os obstáculos da vida”. 

NOSSO MODELO DE NEGÓCIO nos dá direção 
para o futuro que queremos construir:

5. NOSSA CULTURA, NOSSO JEITO

NOSSO PROPÓSITO é lançar um novo olhar para 
todos que querem vencer os obstáculos da vida, 
através de produtos e serviços que oferecem 
soluções para problemas reais e dificuldades do 
dia a dia das famílias brasileiras.

E NOSSO FOCO É NO CLIENTE!
Temos como meta estabelecer uma comunicação 
bilateral, eficiente e assertiva com nossos clientes, 
de modo a melhorar continuamente os serviços e 
produtos que oferecemos.
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No fim do ano de 2020 e no decorrer de 2021, implementamos 
e expandimos nossa campanha de transformação cultural para 
centralidade no cliente chamada “Cliente em Foco”. 

Por meio da elaboração e divulgação de diversas palestras, 
lives e materiais de comunicação corporativa, iniciamos nossa 
jornada para enraizar a centralidade no cliente em todos os 
colaboradores e parceiros do PAN através de metas de 
qualidade de serviços e satisfação de clientes para todo o 
banco em 2021, algo que reforça nosso desafio e o 
compromisso com este tema. 

6. CULTURA DE CENTRALIDADE 
NO CLIENTE
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Acreditamos que o alinhamento da centralidade no cliente às metas institucionais 
reforça nosso objetivo final de “Transformar o que se entende por atendimento 
bancário no Brasil”. E, para chegar lá, seguimos uma estratégia baseada na 
construção e aplicação de 10 ações de sustentação a todos os colaboradores do PAN:

Governança centralizada nos clientes; 1.
Engajamento da alta administração; 2.
Decisões estratégicas centradas no 
relacionamento; 

3.

Criação de normas e procedimentos 
relacionados aos clientes; 

4.

KPIs assertivos para monitoramento da 
relação e satisfação dos clientes; 

5.

Controle de Qualidade eficiente para 
Correspondentes, considerando 
incentivos para boas práticas e punições 
severas para atitudes indesejadas; 

6.

Intolerância para práticas de fraude;7.
Produtos e ofertas adequados 
ao público vulnerável; 

8.

Aumento de produtos B2C 
no portfólio do banco; 

9.

Produção 100% digital10.
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E, nessa transformação, a nossa Ouvidoria tem 
papel fundamental, pois é ela quem acolhe os 
clientes que não se sentiram satisfeitos com a 
resposta apresentada em nossos canais de 
atendimento habituais, além de ser um agente 
facilitador e transformador de produtos e 
processos pela melhoria contínua do 
relacionamento do cliente com o banco.
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A Ouvidoria do Banco Pan foi constituída em 2007 com a 
publicação da Resolução 3.477 de 26/07/2007 e passou por 
inúmeras transformações ao longo dos anos, assim como o 
próprio Banco. 

É corporativa, multiskill e acessível aos mais de 14 milhões de 
clientes do Banco Pan e demais empresas que integram seu 
Conglomerado Financeiro, através de telefone ou formulário 
disponível no site do Banco.

Além do escopo previsto na Resolução 4.860/2020, a Ouvidoria 
atende também demandas encaminhadas através do Banco 
Central do Brasil (RDR – Sistema de Registro de Demandas do 
Cidadão), através dos Procons (atendimento telefônico aos 
técnicos dos Procons – Procon Fone, Carta de Informações 
Preliminares e Audiências) e Núcleos de Defesa do Consumidor 
das Defensorias Públicas.

7. NOSSA OUVIDORIA
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Queremos surpreender pelo serviço prestado, baseando 
nossa estratégia em 4 pilares:

MELHORAR a cada oferta de produtos e serviços, oferecendo 
atendimento de qualidade, de forma ágil, transparente, eficiente e 
eficaz a todos os nossos públicos de interesse;

DEBATER em periódicas reuniões com as áreas internas as demandas 
da clientela e suas correlatas e urgentes soluções, de forma a encontrar 
meios práticos para agilizá-las e diminuir a demanda desses pleitos;

BUSCAR e manter colaboradores com perfis adequados à função de 
Ouvidoria, devido à exigência demandada pela natureza peculiar da 
atividade;

ATUAR ativamente no processo de aprimoramento e adequação à 
Política de Relacionamento com clientes e usuários de produtos e 
serviços financeiros.

1.

2.

3.

4.
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Nossa equipe é formada por 38 colaboradores internos, 
devidamente certificados*, treinados e com habilidades 
necessárias para mediar conflitos e serem tempestivos e 
resolutivos no atendimento das demandas dos nossos clientes:

Não obstante os treinamentos de produtos disponíveis em nossa 
plataforma virtual, neste primeiro semestre de 2021 promovemos 
treinamentos externos com temas relativos à ética, aos direitos do 
consumidor, à mediação de conflitos, à inteligência emocional, ao 
protagonismo, à comunicação não violenta, à gestão de conflitos e 
ao atendimento humanizado.

6.1. Nossa equipe

Para reforçar o compromisso da alta administração com as 
demandas dos nossos clientes, mensalmente é realizado nosso 
Comitê de Clientes e Ouvidoria que tem como objetivo não só 
garantir a efetividade das ações corretivas ou preventivas de 
satisfação do cliente, mas também avaliar as causas das demandas 
registradas nos canais primários de atendimento e nos canais 
atendidos pela Ouvidoria.
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NOSSO PROPÓSITO é lançar um novo olhar para 
todos que querem vencer os obstáculos da vida, 
através de produtos e serviços que oferecem 
soluções para problemas reais e dificuldades do 
dia a dia das famílias brasileiras.

E NOSSO FOCO É NO CLIENTE!
Temos como meta estabelecer uma comunicação 
bilateral, eficiente e assertiva com nossos clientes, 
de modo a melhorar continuamente os serviços e 
produtos que oferecemos.

Para sermos assertivos e ágeis na prestação do atendimento aos 
nossos clientes, alocamos nossos colaboradores conforme aptidão 
demonstrada, sendo certo que todos estão preparados para atuar 
em quaisquer demandas recebidas. 

Ouvidora

Gerência de Ouvidoria

Atendimento Canais 
Regulatórios Bacen

Atendimento Órgãos de 
Defesa do Consumidor

Qualidade

Ouvidoria RDR Procon 
Fone

Procon CIP 
e Audiência

MIS
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É atribuição da Ouvidoria PAN a realização de reuniões 
periódicas com as áreas comerciais, de produtos e de 
suporte, em conjunto com as equipes responsáveis pelos 
canais de atendimento, de modo a discutir as 
oportunidades de melhorias operacionais, de sistemas e 
de processos e de treinamento às equipes de analistas. A 
partir dessas reuniões, diversos aprimoramentos são 
planejados e implementados, o que garante mais 
eficiência e eficácia na resolução das demandas.

O Comitê de Clientes e Ouvidoria, instituído em 
junho/2020, é realizado mensalmente com a participação 
de toda a alta administração, conforme regulamento 
disponível em nosso site.
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No 1º semestre de 2021, a Ouvidoria PAN atendeu 34.432 
demandas, -28% menos que no 2º semestre de 2020.

Destas, 29.981 foram designadas para tratamento junto as 
demais áreas do Conglomerado PAN, sendo que as demais 
4.451 tratavam de pedido de esclarecimentos que não 
ensejaram atuação dos nossos analistas:

8. NOSSO TRABALHO EM NÚMEROS

Canais de Ouvidoria

Ouvidoria 0800 - Atendimento aos 
clientes Resolução CMN Nº 4.433/2015

Ouvidoria Site

BACEN

PROCON

Audiência PROCON

Demais Canais

Total

7.630 3.574

176 176

12.091 12.048

12.769 12.750

1.298 1.298

468

34.432 29.981

135

Total de interações 
registradas

Total de demandas com 
tratamento interno
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Das demandas designadas para tratamento interno, destacam-se 
àquelas recebidas por canais externos como o Banco Central do 
Brasil e o Procon, conforme segregamos abaixo:

Detalhamento das demandas  enviadas para tratamento interno

Total de demandas tratadas Total de demandas tratadas por canal

PROCON Ouvidoria
0800

Audiência
Procon

Ouvidoria
Site

Demais
Canais

BACEN

Demandas enviadas para tratamento Demais Canais : Defensoria Pública, e e-mail e Carta1

1

29.981

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000
12.750

12.048

3.574

1.298
176 135

0

5.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000
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Neste semestre, nossos analistas registraram 3.750 demandas, 
sendo que, destas, 3.574 foram recebidas através do nosso 
canal telefônico e 176 através do formulário eletrônico 
disponível em nosso site 
(https://www.bancopan.com.br/atendimento/ouvidoria/).

O volume de entradas em nosso canal de Ouvidoria, mais 
especificamente no canal telefônico (0800), está diretamente 
relacionado à qualidade e efetividade do atendimento do Banco 
nos canais de primeiro nível (Centrais de Relacionamento e SAC – 
Serviço de Atendimento ao Consumidor), bem como nossa 
capacidade de atendimento.

7.1. Ouvidoria – 0800 e Site
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Ao analisar as 3.750 demandas recepcionadas pelo nosso 
telefone e site enviadas para tratamento interno, notamos que 
90% das reclamações estão concentradas nos quatro principais 
produtos do banco, quais sejam:

O tempo médio de solução das 3.750 demandas recebidas na 
Ouvidoria foi de nove dias úteis (figura 4 - gráfico à esquerda) e, 
apesar de estar dentro do prazo previsto pela Resolução 4.860, está 
muito além do que estimamos para a nossa equipe e para os nossos 
clientes, fazendo parte de nossa meta interna a redução.

Ouvidoria 0800 e Site: Principais produtos acionados

Produtos - Ouvidoria

Cartão Convencional

Cartão Consignado

Veículos

Conta Digital

Consignado
29,47%

20,48%17,68%

14,96%

10,03%

7,39%
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Quanto à nossa avaliação interna (se procedente ou não) notamos 
aumento do semestre anterior para este nas demandas classificadas 
pela nossa Ouvidoria como improcedentes, conforme gráfico abaixo. 

Ouvidoria: Classificação de procedência

Procedência - Duvidoria

Jan

Procedente Solucionado Procedente Não Solucionado Improcedente Volumetria Mensal

Fev Mar Abr Mai Jun

68,14%

0,00% 0,59% 0,16% 0,00%
0,00%0,15%31,86%

3
67,84%

31,57%

65,16%

34,69%

62,89%

37,11%

74,48%

25,37%

77,70%

22,30%

Procedente

Cartão 
Convencional

Cartão 
Consignado

Conta 
Digital

Demais 
Produtos

VeículosConsignado

Improcedente

Procedentes e Improcedentes por Produto

64,04%

35,96%

3
75,70%

24,30%

67,69%

32,31%

75,36%

24,64%

65,59%

34,41%

71,27%

28,73%

634

510

640

547

670

749
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A pesquisa de satisfação do atendimento prestado pela 
Ouvidoria é disponibilizada por meio de SMS e e-mail e 
apresenta como opções de resposta notas de 1 a 5, sendo a nota 
um (1) o nível de satisfação mais baixo e nota cinco (5), o nível 
de satisfação mais alto.

Apesar de notarmos queda nas avaliações em alguns meses 
como fevereiro e junho, comparados ao semestre anterior, a 
nota média de satisfação no semestre com a solução 
apresentada pela Ouvidoria foi de 3, assim como a nota média 
com satisfação do atendimento prestado pela Ouvidoria.

7.1.1. Pesquisa de satisfação de 
atendimento da Ouvidoria

NOTA 1 - SOLUÇÃO APRESENTADA PELA A OUVIDORIA PARA SUA DEMANDA

jan/21 mar/21 mai/21 jun/21abr/21fev/21

NOTA 2 - EXPERIÊNCIA COM A OUVIDORIA DO BANCO PAN

Nota da Pesquisa de Safisfação da Ouvidoria

3

3

32

2

3

3

3

3

2

3

2

3



A avaliação do resultado desta pesquisa é extremamente 
importante para nós, pois a partir dela buscamos o 
aprimoramento e a melhoria contínua do atendimento da 
Ouvidoria, através do acompanhamento individualizado dos 
nossos analistas e dos produtos e processos menos satisfatórios 
do ponto de vista dos nossos clientes.

Nas reuniões periódicas conduzidas pela Ouvidoria com as 
áreas comerciais, de produtos e suporte, apresentamos as 
demandas recebidas, propiciando discussão sobre os temas.
Para os casos de demandas de baixa complexidade e falhas 
pontuais, as recomendações foram apresentadas e os ajustes 
foram avaliados pelas áreas responsáveis para que fossem 
rapidamente ajustados. Para as demandas que necessitaram 
de melhorias relacionadas a desenvolvimento sistêmico ou 
adequações na esteira operacional, todas foram 
implementadas ainda no primeiro semestre de 2021.

9. PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS
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Uma das principais atividades conduzidas pela Ouvidoria PAN na 
busca pela excelência no atendimento e pela adoção de melhores 
práticas do mercado é o relacionamento institucional com os 
órgãos reguladores, as entidades de classe e de defesa do 
consumidor e as demais ouvidorias do mercado financeiro.

Neste sentido, a Ouvidoria PAN esteve presente em encontros 
periódicos na Comissão de Ouvidoria da FEBRABAN - Federação 
Brasileira de Bancos, Comissão de Ouvidoria, Qualidade e 
Experiência com Clientes da ABBC - Associação Brasileira de 
Bancos, Comissão de Relacionamento com Clientes e Ouvidoria da 
ACREFI – Associação Nacional das Instituições de Crédito, 
Financiamento e Investimentos e realizou reuniões virtuais com o 
Banco Central do Brasil e com Procons, conforme agenda abaixo.

10. RELACIONAMENTO ENTRE AS 
DIVERSAS ENTIDADES AFINS

Ao final deste semestre, a ouvidora do PAN, Talita Bartolassi, foi 
convidada a integrar a coordenação da Comissão de Ouvidoria, 
Qualidade e Experiência com Clientes da ABBC - Associação 
Brasileira de Bancos.
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Dermeval Bicalho Carvalho
Diretor de Ouvidoria

Talita Nunes de Gouveia Bartolassi
Ouvidora

São Paulo, 30 de junho de 2021.


