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Nosso primeiro relatório foi desenvolvido para atender à
Resolução nº 4.433 do Conselho Monetário Nacional (CMN),
seguindo as diretrizes da nossa Política Corporativa de
Relacionamento com Clientes e as determinações da Lei nº
8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC).

1.

NOSSOS VALORES

transparência
1. Ética,
2. Exercemos
3. Escolhemos
e respeito em
a arte de discordar
o frescobol
primeiro lugar
Acreditamos que,
sem esses pilares,
nada do que
queremos construir
será sólido,
duradouro ou
verdadeiro.

Somos flexíveis
e mantemos a
cabeça aberta para
escolher
a melhor ideia.

Aqui, escolhemos
jogar juntos.
É assim que criamos
relacionamentos
duradouros entre nós
e com os nossos
clientes.

4. Autorcracia
Autorcracia
significa “o poder do
autor”. É ter liberdade
com responsabilidade.
Tomamos decisões
com autonomia
e responsabilidade.

5. Bom humor
Um clima bom
e descontraído
favorece as relações,
a criatividade
e a ousadia.

6. Desafiar
o status quo
Dá para fazer
diferente? Sempre dá.
Aqui temos paixão por
transformar.
Queremos
surpreender.

2. INTRODUÇÃO

Iniciamos o ano de 2019 com a estruturação da
Ouvidoria Corporativa C6 Bank com o objetivo de
permitir que cidadãos e clientes apresentem suas
dúvidas, solicitações ou queixas ao C6 Bank e
prover um ambiente de diálogo, proximidade e
mediação.
Este canal também tem o objetivo de estabelecer
relações transparentes
e duradouras, buscando nos manter conectados
para ouvir com atenção, dialogar de maneira livre
e próxima dos nossos clientes e utilizar o
resultado de cada atendimento como insumo
para aprimorar nossos produtos, serviços e
processos.

3. ÉTICA, RESPEITO E IMPARCIALIDADE

Faz parte das nossas atribuições diárias atuarmos
como agentes de resolução e mediadores de
conflitos. Para garantir que nosso atendimento
seja eficiente e acolhedor, oferecemos um
tratamento fundamentado em ética, respeito e
imparcialidade.
Além disso, damos voz aos clientes, buscando
reverter insatisfações e apresentar soluções
efetivas para cada caso. Com
profissionais capacitados e treinados,
respondemos às demandas de forma ágil e
assertiva, dentro do prazo esperado de 5 dias
úteis, respeitando e observando o prazo
regulamentar de até 10 dias úteis.

4. OUVIDORIA CORPORATIVA C6 BANK

Mesmo antes de recebermos a permissão do
Banco Central (BACEN) para sermos um
banco completo, já estávamos construindo a
Ouvidoria Corporativa C6 Bank. Sabíamos que
teríamos muitos desafios pela frente,
especialmente no atendimento aos clientes. Foi
pensando em nos mantermos próximos deste
público que decidimos deixar nosso canal aberto
e acessível a todos, sem a necessidade de um
atendimento prévio ou triagem.
A Ouvidoria Corporativa C6 Bank também ficou
responsável pelos atendimentos aos canais
externos, originados dos PROCONs, Bacen,
Consumidor.gov, Imprensa e Reclame Aqui.

Os atendimentos começaram a ser efetuados em
abril de 2019 e, desde então, a Ouvidoria
contribuiu para a melhoria dos nossos produtos,
serviços e atendimento, atuando
preventivamente, apresentando a voz do cliente
e sua visão.
Nosso objetivo é fortalecer essa ponte entre os
nossos clientes e o C6 Bank, exercendo influência
nas tomadas de decisão para aprimoramento dos
nossos produtos e serviços

5. DESEMPENHO OPERACIONAL

JANEIRO A JUNHO DE 2019
A seguir, apresentaremos os resultados do
desempenho operacional da Ouvidoria
Corporativa C6 Bank em seu primeiro semestre de
atuação.

5.1 ATENDIMENTOS REGISTRADOS

Nossos atendimentos começaram
em 2019. Ao longo do primeiro
semestre, os atendimentos
acompanharam o momento do
banco e suas etapas de abertura ao
mercado, a geração de fila de
espera para recebimento dos
convites de Beta Tester e a
ampliação da oferta dos nossos
produtos e serviços a todos
interessados. No total, foram feitos
375 atendimentos.

5.2 PRINCIPAIS ASSUNTOS

Os assuntos mais frequentes foram,
respectivamente: cartões,
informações gerais, cadastro,
aplicativo, conta corrente,
atendimento e demais assuntos.
Nos três assuntos mais frequentes
os principais temas de contato
foram os seguintes:
Cartões
Aumento de limite de crédito; informações sobre
entrega de cartões; características do cartão
múltiplo e funções de crédito.
Informações gerais
Dúvidas e esclarecimentos sobre o C6 Bank,
características dos produtos, da empresa e como
se cadastrar no fila para convite Beta Tester.
Aplicativo
Dúvidas para acessar o aplicativo C6, login, senhas,
SMS e desbloqueios.
Conta Corrente
Informações sobre transferências, saques e
débitos em conta; status de transações e
solicitação de cancelamento de algum produto ou
conta.

5.3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Participaram da pesquisa 56
pessoas, que responderam a duas
perguntas sobre seu nível de
satisfação com a solução
apresentada e sobre a qualidade de
atendimento, atribuindo notas de 1
a 5 a cada pergunta.
O resultado obtido foi de 2,8 para
solução apresentada e 3,0 para a
qualidade do atendimento.

do
2.8 Solução apresentada 3.0 Qualidade
atendimento

5.4 RESOLUÇÕES DENTRO DO PRAZO

A Ouvidoria Corporativa C6 Bank
busca apresentar a solução
definitiva do caso no menor tempo
possível, observando os prazos e
critérios regulatórios. A seguir,
apresentamos o nosso desempenho
no cumprimento destes prazos.
No 1º semestre de 2019,
atendemos as demandas de
Ouvidoria no prazo médio de 2,9
dias úteis.

6. CANAIS DE ATENDIMENTO

MELHORIAS
A Ouvidoria Corporativa C6 Bank conta com o
respaldo da Diretoria do banco, respondendo
diretamente ao Departamento Jurídico, o que
garante maior comprometimento de todas as
áreas internas, autonomia e grande esforço para
atender às expectativas dos clientes.
Após a análise dos resultados obtidos nos
primeiros seis meses de atuação, estamos
empenhados em melhorar nossa avaliação,
otimizar os atendimentos e oferecer, cada vez
mais, uma experiência satisfatória a todos que
entram em contato com a ouvidoria.

6. CANAIS DE ATENDIMENTO

Central de relacionamento
24h

Capitais e regiões metropolitanas
3003 6116

Demais localidades
0800 660 6116

E-mail
faleconosco@c6bank.com.br

Imprensa
comunicacao@c6bank.com.br

SAC 24h
0800 660 0060

Ouvidoria
0800 660 6060
9h às 18h
(segunda a sexta-feira, exceto feriados)

