Itaú Unibanco S.A.

Relatório de

Ouvidoria
2o Semestre 2017

iniciar >

Relatório de Ouvidoria

2o Semestre 2017

Apresentação

Mensagem da Ouvidoria

Panorama geral
Política de Relacionamento com Clientes
Itaú Unibanco assume operações
de varejo do Citibank

Cultura Digital
Evolução dos canais digitais
Digitaú

Canais de atendimento
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Ouvidoria
Como recorrer à Ouvidoria

Indicadores de qualidade
Prazo de solução
Consumidor.gov.br
Procon
Relacionamento com órgãos
de defesa do consumidor
Bacen

Melhorando a relação com o cliente
Comunicação transparente
Ações de melhoria
Novas regras do rotativo
do cartão de crédito

Este Relatório é destinado ao atendimento da Resolução no 4.433, de 23 de julho de 2015, do Conselho Monetário Nacional (CMN); da Circular no 3.778, de 30 de dezembro de 2015,
do Banco Central do Brasil; da Instrução CVM no 529, de 1o de novembro de 2012; e das normas complementares às atividades da Ouvidoria.

sumário

Itaú Unibanco

Relatório de Ouvidoria

Itaú Unibanco

2o Semestre 2017

Apresentação
Este Relatório, desenvolvido em
atendimento à Resolução no 4.433 do
Conselho Monetário Nacional (CMN), tem
o objetivo de tornar mais transparente a
relação do Itaú Unibanco com os clientes.
Nele, você vai encontrar um panorama geral
do Banco e informações sobre atendimento
ao cliente e sobre as atribuições da
Ouvidoria, além de um posicionamento
sobre a atuação desta junto aos órgãos
reguladores e de defesa do consumidor.
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Mensagem da Ouvidoria
A satisfação de nossos clientes e a redução de reclamações são objetivos que continuaram norteando
nossa atuação neste semestre. Esses compromissos, alinhados com nossa “visão de futuro”, também
estão presentes em nossa declaração de valores (Nosso Jeito) com o “Só é bom para a gente se for bom
para o cliente”, assim como nos desafios declarados pelo Itaú Unibanco, em que o “foco no cliente” se
constitui um dos pilares de nossa atuação estratégica.
A agenda de redução de reclamações esteve fundamentada na estratégia validada no início de 2017, que
consistia em (i) aprimorar produtos e serviços, (ii) corrigir desvios de conduta e (iii) aumentar a eficácia de
nossos canais de atendimento. Coordenado pela Ouvidoria e demais áreas parceiras, o processo de Gestão
de Demandas, que prevê a consolidação dos indicadores, o diagnóstico das principais causas-raízes
geradoras de atritos, a definição de planos de ação e o controle da efetividade dessas ações, permitiu a
execução dessas atividades com a devida Governança e envolvimento de toda a Organização, inclusive da
alta administração do Itaú Unibanco.
Assim, finalizamos mais um ano de avanços com importantes reduções nos volumes de reclamação: 20,8%
no Procon, 15,0% no Banco Central e 16,4% em Ações Cíveis. Além das correções e melhorias
implementadas, essas reduções foram possíveis devido aos altos índices de resolução apresentados por
nossos canais internos. Esse compromisso com a resolução também esteve presente nas demandas
tratadas pelos órgãos externos, onde registramos índice de solução acima de 80% para os atendimentos
realizados pelos Procons e para aqueles registrados na plataforma www.consumidor.gov.br.
Nossa posição nos rankings públicos, divulgados pelo Bacen e Procons, continuou apresentando evoluções.
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No ranking do Bacen, o Itaú Unibanco figurou na 6a posição, com índice de
reclamação abaixo de seus principais concorrentes, assim como, nos
atendimentos do Sindec, que consolida dados de Procons de todo o País, o
Itaú melhorou sua posição para 6o na comparação com todas as empresas e
setores. Neste semestre, o Bacen também divulgou o Ranking de Qualidade
de Ouvidorias, que considera a qualidade e o prazo de resposta às demandas
apresentadas ao Bacen, onde o Itaú figurou com índice 3,03 (em uma escala
de 1 a 5) no 4o trimestre de 2017.
Além da agenda de melhorias e correções dos principais temas, alguns
assuntos específicos exigiram acompanhamento e atuação da Ouvidoria e
das áreas de negócio, como as mudanças nas regras do crédito rotativo do
cartão de crédito, definidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. Essas
alterações exigiram, ao longo do ano, mudanças na fatura, na comunicação
e na forma de financiamento e parcelamento, sendo necessários esforço de
comunicação com clientes, divulgação e interações com Procons e Bacen e
acompanhamento contínuo para evitar reclamações. Não tivemos impactos
relevantes nos indicadores de reclamação e pudemos promover, no
segundo semestre, novos ajustes na fatura para melhorar o entendimento
do consumidor sobre as alternativas de financiamento e parcelamento.
Outro tema que esteve presente na agenda da Ouvidoria foi a elaboração e
implementação da Política de Relacionamento com Clientes, conforme
definição do CMN, que foi publicada pelo Itaú Unibanco em novembro de
2017. Esse processo foi conduzido por Ouvidoria, Compliance e Jurídico e
contou com o envolvimento de diversas áreas e níveis da Organização, em
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uma agenda intensa desenvolvida ao longo do ano até sua aprovação final pelo
Conselho de Administração.
Também o tema de “qualidade e transparência na venda de produtos e
serviços” continuou contando com a participação da Ouvidoria, seja no
aprimoramento dos programas de qualidade de vendas, seja nos ajustes e
revisões dos programas e regras de incentivo. Vale destacar os avanços do
SQV – Score de Qualidade nas Vendas – da rede de agências, que
apresentou revisões em seus conceitos e expansão para os níveis de
gestores, assim como o Plano de Qualidade do Itaú Correspondente, que se
consolidou e tem contribuído para a qualidade do processo de venda e
formalização e, assim, ajudado a reduzir reclamações de nossos clientes.
Também foi implementado e está em aprimoramento o Programa de
Controle de Qualidade de Vendas nos NACs – Núcleos de Atendimento ao
Cliente (junto aos parceiros comerciais).
Institucionalmente, destacamos a aprovação pelas autoridades reguladoras da
aquisição da operação de varejo do Citibank, que vem exigindo o envolvimento
de toda a Organização, inclusive da Ouvidoria, nos processos de informação aos
clientes e preparação para início da migração, que deverá começar a ocorrer
nos primeiros meses de 2018.
Portanto, celebramos os resultados atingidos com a convicção de que estão
pautados em melhorias e processos sustentáveis, o que nos permitirá buscar
um novo ciclo de redução de reclamações e iniciar novas ações que garantam o
aumento da satisfação de nossos clientes.

Fechar

Relatório de Ouvidoria

Itaú Unibanco

2o Semestre 2017

Panorama geral
Ao longo destes mais de 90 anos, construímos uma história consistente de
crescimento, iniciada por grandes pessoas. Alfredo Egydio, Olavo Setubal,
Eudoro Villela, João e Walther Moreira Salles: cinco grandes homens que
sonharam alto, que tiveram a coragem de arriscar e construir novas
realidades. Deles, extraímos a nossa essência e os nossos valores
fundamentais.
Com o tempo, mudam-se as pessoas e o contexto, mas o legado permanece
e nos guia até hoje, com integridade, excelência, pensamento sempre à
frente e, sobretudo, não perdemos de vista o nosso propósito, que é o
significado maior da nossa atuação: ajudar as pessoas e o país a crescer.
Atuamos baseado em nosso propósito, que amplia o significado do que
fazemos e estabelece um vínculo ainda maior com todas as pessoas que se
relacionam com o banco.

Menu

Pesquisa

Zoom-

Zoom+

Ir para

Imprimir

Tela cheia

Fechar

Relatório de Ouvidoria

Itaú Unibanco

2o Semestre 2017

Os quatro pilares que apoiam o nosso propósito são:

Ética

Pessoas

Para nós, a ética está à
frente dos resultados. É
ela que direciona o nosso
crescimento, de forma
sólida e sem atalhos.
Para nós, ética sempre foi
inegociável.

Menu

Pesquisa

Zoom-

Excelência

Por trás de tudo o que
fazemos, existem pessoas.
Pessoas que estão no
centro do nosso negócio
e dão sentido ao nosso
propósito. São essas
pessoas que nos inspiram
a mudar o mundo todos
os dias.
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Fazer melhor a cada
dia. É com esse objetivo
que cuidamos do nosso
cliente, que criamos
e nos reinventamos
para oferecer a melhor
experiência às pessoas
que nos fazem ser um
banco diferente de todos
os outros.

Fechar

Atualização

Crescer é também
adaptar-se aos desafios
do presente e do futuro,
mantendo a essência
e a visão que inspirou
nossos líderes no passado.
Trabalhamos para inovar e
estar sempre um passo
à frente.
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Política de Relacionamento com Clientes
Com o objetivo de evoluir no atendimento aos nossos clientes e promover a
adequação de todas as áreas do Itaú Unibanco ao que rege a Resolução 4.539 do
Conselho Monetário Nacional, publicamos, em outubro de 2017, nossa Política
Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários, visando evoluir e declarar
as diretrizes e princípios que devem ser aplicados por colaboradores,
correspondentes e parceiros.
O desenvolvimento e a elaboração da Política, coordenados pela Ouvidoria,
Compliance e Jurídico, contou com o envolvimento de todas as áreas de Negócios
do Itaú Unibanco ao longo de 11 meses, além do engajamento da alta
administração da Instituição, mobilizadas para garantir a evolução do
relacionamento com clientes e usuários dos nossos produtos e serviços.
A Política estabelece diretrizes e princípios baseados em ética, transparência, diligência e
responsabilidade, nos momentos da concepção, oferta, contratação e pós-contratação,
assegurando o nosso compromisso em se relacionar da melhor forma com clientes e
usuários, permitindo a livre e consciente tomada de decisão dos clientes por produtos
mais adequados aos seus interesses, necessidades e objetivos.
Para promover e consolidar uma cultura organizacional que incentive práticas de
relacionamento cooperativo e equilibrado na relação com clientes, a Política vem
sendo amplamente difundida a todos os colaboradores do Itaú Unibanco, que
passarão por treinamento específico para garantir uma boa conduta no
atendimento, relacionamento sustentável e satisfação dos clientes.
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Itaú Unibanco assume operações de varejo do Citibank
O Itaú Unibanco realizou, em 31 de outubro de 2017, a liquidação
financeira da aquisição das operações de varejo do Citi no Brasil,
assumindo a carteira de cartões de crédito, empréstimos, depósitos,
gestão de recursos, corretagem de seguros, além das agências do
banco no País.
O primeiro movimento de integração das operações começou em
novembro, com os mais de 20 mil caixas eletrônicos exclusivos do
Itaú Unibanco já disponíveis para clientes Citi para saques e
consultas de saldo com seus cartões de débito. O processo de
migração das agências será conduzido em etapas, no decorrer de
2018.
Todos os clientes foram, e continuarão sendo, previamente
comunicados sobre qualquer mudança. Por enquanto, os clientes
Citi continuam utilizando normalmente todos os produtos e
serviços do banco, agora sob responsabilidade do Itaú Unibanco,
além dos canais usuais de comunicação, agências e Ouvidoria.

A Ouvidoria
segue
acompanhando
e contribuindo
no processo de
migração e
integração das
operações
para garantir
a satisfação
dos clientes.

A Ouvidoria segue acompanhando e contribuindo no processo de
migração e integração das operações para garantir a satisfação dos
clientes.
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Cultura Digital
A cultura digital tem transformado a sociedade e as nossas
relações com nossos clientes. E para acompanhar esta evolução,
também estamos mudando a forma de trabalhar com tecnologia
no Banco. Tendo isso em nosso DNA, estamos nos tornando um banco
cada vez mais digital, para poder entregar isso a nossos clientes.
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Evolução dos canais digitais
Nosso objetivo é prover uma solução digital

consome menos dados da franquia de pacote

completa que facilite o dia a dia dos nossos

de internet e tem sua navegação pensada

clientes, proporcionando-lhes uma experiência

para pessoas que possuem menos

simples, rápida e segura. A dedicação na

familiaridade com aplicativos, oferecendo uma

evolução dos canais digitais é constante.

experiência simplificada e auxiliando na
digitalização desse público. O aplicativo é

Reforçando nosso posicionamento de ter a

ideal para modelos mais básicos de

melhor oferta de serviços financeiros do País

smartphone.

também no mundo digital, lançamos mais uma
novidade: o App Itaú Light, o aplicativo mais leve

Com o envolvimento dos clientes no processo

do Itaú, para acesso à conta-corrente, destinado

de criação de suas funcionalidades, o App Itaú

aos clientes que precisam gerenciar seu dinheiro e

Light é o único que possibilita aos usuários que

estão ingressando no universo digital.

nunca tiveram senha eletrônica o acesso com a
senha do cartão para consultar as informações

No ar desde dezembro, o aplicativo ocupa

resumidas de sua conta de forma mais rápida e

menos espaço de armazenamento no celular,

fácil a partir de qualquer smartphone.
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Digitaú
Os pilares da cultura que nos levarão a ser um banco essencialmente digital:
#1 Cliente sempre no centro de tudo
_não oferecemos tudo, priorizamos o que tem mais valor e a melhor experiência para o cliente.
_tudo o que fazemos deve essencialmente ter origem em um problema verdadeiro e relevante para nossos clientes.
_devemos nos organizar como reflexo do que nossos clientes precisam.
#2 Colaboração
_queremos negócio que entenda de tecnologia e tecnologia que entenda de negócio.
_qual problema do cliente? vamos resolver juntos?
Queremos times com o mesmo objetivo e talentos complementares.
_valorizamos o protagonismo de times colaborativos e multifuncionais.
#3 Foco na criação de valor
_precisamos saber fazer escolhas.
Aqui, eficiência e priorização são sinônimos.
_acreditamos que dá para ter ciclos menores.
_para nós, senso de urgência é time to market.
_valorizamos não quem se apega a projetos, mas quem se motiva na geração de valor para clientes e acionistas.
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#4 Abertura genuína para experimentação
_experimentamos sempre – e sempre com foco no cliente.
_podemos não ser sempre disruptivos, mas queremos ser os primeiros a fazer bem feito
para o cliente.
_inovamos do jeito que somos: com governança, buscando eficiência e arriscando
conscientemente.
_valorizamos os que testam, aprendem e compartilham o tempo todo.
#5 Orientação a dados para focar no cliente
_usamos dados para oferecer o que o cliente mais valoriza.
_queremos a melhor informação, esteja ela dentro do Banco ou disponível no mercado.
_existem sempre novas formas de encontrar, interpretar, analisar e interligar os dados disponíveis.
_valorizamos quem faz do big data o big insight.
#6 Busca incansável pelo melhor modelo de negócio
_acreditamos que a combinação entre o novo e o que sempre fomos pode nos levar mais longe.
_temos coragem e abertura para questionar nosso modelo de negócio.
_nosso sucesso de ontem, definitivamente, não é garantia de nosso sucesso amanhã.
_respeitamos os desafios e buscamos as oportunidades.
_novos problemas exigem novas soluções.
Valorizamos quem questiona o status quo.
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Canais de atendimento
SAC – Serviço de
Atendimento ao Cliente
O SAC é um dos canais de contato do cliente com a Instituição e tem a
responsabilidade de registrar as manifestações de elogio, informação, resolução
de problemas ou cancelamento de produtos ou serviços do Banco. O SAC é
regulamentado pelo Decreto no 6.523, que visa à adequação da Instituição em
atender aos direitos básicos do consumidor e à solução da demanda trazida
pelo cliente, para que este não necessite recorrer a outros canais externos.

98,9%

das demandas foram
solucionadas em até 3 dias.

O atendimento prestado pelo SAC se dá por:
Telefone 0800 gratuito para o cliente,
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Menu

Pesquisa

Zoom-

Zoom+

Ir para

Imprimir

Tela cheia

Fechar

Relatório de Ouvidoria

Itaú Unibanco

2o Semestre 2017

A Ouvidoria Itaú Unibanco é a última instância
e canal de recurso dentro da Instituição.
Seu objetivo é prestar atendimento aos clientes
que não ficaram satisfeitos com a resposta
recebida nos canais preliminares, buscando
sempre resolver o problema de forma definitiva
e identificar oportunidades de correção ou de
aprimoramento de processos, produtos e serviços.
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Como recorrer à Ouvidoria
O acesso à Ouvidoria é disponibilizado

Conforme previsto na Resolução

por atendimento telefônico gratuito

no 4.433 do Banco Central, o telefone

(0800 570 0011) de segunda a sexta

da Ouvidoria disponibilizado aos

(dias úteis), das 9h às 18h, por internet

clientes encontra-se divulgado nos

(www.itau.com.br) e por caixa postal

principais documentos enviados

(Caixa Postal 67.600 / São Paulo – SP

a eles e na 1 a página do nosso site

/ CEP: 03162-971).

na internet.
Para acessar a Ouvidoria Itaú
Unibanco, o cliente precisa apenas

Atendimento telefônico

do número de seu CPF/CNPJ

0800 570 0011

ou agência e conta, que deverá

Internet

www.itau.com.br/
atendimento

ser informado no atendimento

Caixa postal

direcionamento de sua ligação.

eletrônico para o correto

Caixa Postal 67.600
São Paulo – SP /
CEP: 03162-971

No site, o cliente correntista
pode acessar também com sua

17.568 likes
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Para que o cliente seja elegível ao atendimento da Ouvidoria, são utilizados os seguintes critérios:

1

2

Clientes com registro de reclamações nos canais regulares de atendimento
(SAC, agências, centrais de atendimento, Fale Conosco, redes sociais), não
satisfeitos com a solução apresentada por esses canais. São consideradas as
demandas do mesmo assunto encerradas nos últimos 30 dias (exceto para
as centrais de atendimento das financeiras e da Itaucard, que consideram as
demandas encerradas nos últimos 20 dias).
Denúncias de práticas ilícitas ou contrárias ao código de ética da Instituição.

3

Reclamações em tratamento ou encerradas feitas nos órgãos externos (Bacen,
consumidor.gov.br, imprensa, Procon e Susep) ou que já foram
atendidas pela Ouvidoria nos últimos 30 dias, independentemente do assunto.

4

Clientes que exigem falar somente com a Ouvidoria (nesses casos,
os colaboradores do SAC realizam a transferência da ligação.

Qualquer uma das situações citadas acima torna
o cliente elegível ao atendimento da Ouvidoria.
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O cliente elegível que contata a Ouvidoria
nos horários fora do expediente, feriados
ou fins de semana terá a opção de deixar
seus dados registrados no SAC para que
a Ouvidoria possa contatá-lo no dia útil
seguinte ou ainda poderá registrar sua
reclamação via internet, 24 horas
por dia, 7 dias por semana.
Durante o horário de funcionamento da
Ouvidoria, caso o cliente não seja elegível
ao atendimento, ele é transferido de
imediato para o SAC, que atende o cliente
e resolve a reclamação.
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Indicadores de qualidade
Prazo de solução
A Ouvidoria atua em conjunto com as demais
áreas da Instituição para garantir a solução
definitiva para o problema do cliente no menor
prazo possível. No segundo semestre, 99,3% dos clientes
que recorreram à Ouvidoria receberam resposta no prazo
regulamentar concedido pelo Banco Central do Brasil.
Ainda neste segundo semestre, em média 98% dos
clientes que submeteram sua reclamação à Ouvidoria
tiveram seu problema resolvido de forma definitiva.
Esse processo demonstra a eficácia da Ouvidoria na
solução das demandas recebidas.
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Consumidor.gov.br
Em 2017, em média 80,2% das reclamações apresentadas pelos clientes no consumidor.
gov.br foram solucionadas, segundo a avaliação dos próprios consumidores.
A pesquisa de satisfação, que tem uma escala de 1 a 5, e é respondida pelo consumidor,
registrou nota média 3,3.

Visão Comparativa dos Indicadores – Instituições Financeiras (2017)
Prazo de atendimento
(média dias)

Índice de
solução

6,6

Média grandes
bancos
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Satisfação
(1 a 5)

3,3

80,2%

Média grandes
bancos

74,9%

Média grandes
bancos

2,7
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Procon

Para os clientes que
foram ao Procon,
mantivemos nossa
política de buscar sempre
uma solução consensual.

Há 913 Procons em todo o Brasil, e esse número está
sempre em movimento. O Sistema Nacional de

Mais de 81,2% das
demandas foram
resolvidas na fase
preliminar.

Informações de Defesa do Consumidor (Sindec)
consolida o atendimento realizado por 544 Procons
(todos os Procons estaduais e municipais integrados ao
sistema). Juntos representam 75,3% de todas as
demandas registradas nos Procons. E, além de
reclamações, também são registradas as demandas
relativas a consultas, informações e pedidos de cálculo.
De acordo com as informações divulgadas pelo Sindec,
em 2017 o Itaú Unibanco apresentou redução de 20,8%
no volume total de atendimentos registrados nos
Procons em relação a 2016. Foram 15.848 clientes a
menos procurando os Procons este ano – o banco que
mais reduziu demandas em 2017.
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Relacionamento com órgãos de defesa do consumidor
O Itaú Unibanco mantém uma agenda permanente de diálogos com os
órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A agenda aproxima
a Instituição dos órgãos e tem o objetivo de evoluir nas relações de consumo,
identificar oportunidades de melhoria nos produtos e serviços e dar amplo
conhecimento aos consumidores das ações da Organização.
O Banco atua junto aos órgãos de defesa do consumidor por meio dos
representantes de relacionamento localizados nas principais cidades do País.
Essa atuação está baseada na premissa de respeito ao consumidor
e no real propósito de aprimorar continuamente nossos produtos
e serviços e o atendimento prestado aos clientes.
Todo ano são realizados fóruns regionais de atendimento com a participação
dos dirigentes dos órgãos e executivos do Itaú Unibanco.
Essa iniciativa, que envolve as principais lideranças do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor, visa debater questões de interesse de consumidores,
instituição financeira e sociedade ante as relações de consumo.
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Bacen
A Ouvidoria também é responsável por solucionar as
demandas de clientes encaminhadas à Instituição
por intermédio do Banco Central do Brasil. O Itaú
Unibanco mantém uma agenda de reuniões com
esse órgão regulador para tratar assuntos de maior
relevância e volume de reclamações com o objetivo
de aprimorar seus processos, produtos e serviços.
Melhoramos nossa posição no ranking trimestral de
reclamações contra Instituições Financeiras do Bacen,
com a 6a posição entre as Instituições com base de
clientes acima de 4 milhões. Registramos uma média
de 20 reclamações procedentes no trimestre por
milhão de clientes. Esse resultado é possível devido
à mobilização de toda a Organização na redução de
reclamações e aumento da satisfação dos clientes.
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Melhorando a
relação com o cliente
A satisfação de clientes é fundamental para a performance
sustentável de uma empresa, e o Itaú Unibanco preza por construir
uma relação cada vez mais transparente com o cliente, mostrando
que, acima de tudo, respeita o consumidor. Também busca sempre as
melhores formas para atender a suas necessidades e expectativas, e a
Ouvidoria desempenha papel relevante nesse processo, contribuindo
para garantir maior qualidade nos serviços e produtos oferecidos.
Os consumidores estão bem mais informados e cada vez mais
conscientes de seus direitos e responsabilidades. Também estão
mais conectados em redes e mais propensos a colaborar, sugerir
e construir a reputação de uma empresa. Entretanto, a resolução
de problemas, a transparência, a confiabilidade, a conveniência e a
agilidade são requisitos identificados pelos clientes como primordiais
para a utilização dos serviços financeiros. Entregar os serviços
bancários esperados e atender às expectativas dos clientes são
desafios que impulsionam nossas equipes.
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Comunicação transparente
Uma das prioridades no Itaú Unibanco é

Entendemos que, para mantermos um

eficiente, clara e objetiva. Queremos

tornar toda a comunicação com o cliente

relacionamento perene com nossos clientes,

participar da vida de nossos clientes

mais simples, acessível e objetiva. Para isso,

devemos oferecer-lhes um atendimento

e apoiá-los em seus projetos de vida,

criamos o Programa 100% Transparência, que

próximo e atencioso, ter disposição para

prestando-lhes um atendimento

envolve alterações em produtos e processos.

ouvir suas necessidades e expectativas e

personalizado e ajudando-os a solucionar

O propósito dessa iniciativa é aprimorar nossa

estabelecer com eles uma comunicação

de forma eficiente seus problemas.

comunicação com o cliente, com a maior
objetividade possível no esclarecimento de
preços, taxas, características e condições de
produtos e serviços.
Entre outras medidas, trabalhamos para
que nossos contratos tenham uma
linguagem mais acessível, substituímos
termos técnicos em extratos e faturas,
passamos a exibir alertas no caixa eletrônico
e na internet sempre que o cliente for usar o
cheque especial e enviamos alertas por SMS
sobre movimentações no cartão de crédito.
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Ações de melhoria
Qualidade e Transparência na Oferta e Venda

A transparência na oferta e o fornecimento

de Produtos e Serviços – Oferecer ao cliente

de informações que permitam ao cliente

produtos e serviços que atendam a suas

tomar decisões conscientes são premissas que

necessidades e interesses é a prática e o

norteiam nossos treinamentos e incentivos

objetivo que perseguimos em cada interação

destinados aos nossos colaboradores.

com nosso público. Acreditamos que só é
bom para nós se o negócio também é bom

Para aprimorar nossos métodos,

para o cliente.

implementamos programas de
monitoramento que medem a qualidade de

Para isso, temos investido em serviços

nosso processo de vendas e que identificam

e produtos que atendam cada vez mais

eventuais oportunidades, permitindo-nos

às necessidades de nossos clientes,

corrigir e recapacitar os colaboradores

considerando suas características,

que atuam na oferta e venda de produtos

perfis e interesses em cada contratação.

e serviços.

Direcionamos nossas ofertas para as
necessidades de cada um dos diversos

As reclamações de nossos clientes sobre o

segmentos e públicos que se

processo de venda de produtos e serviços são

relacionam conosco.

permanentemente monitoradas e utilizadas
para constante aperfeiçoamento dessa agenda.
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RenegociAÇÕES Itaú
Conceder crédito é uma das atividades principais
de uma instituição financeira e, nesse contexto,
é fundamental que ela esteja disponível para
atender os consumidores quando algo não
ocorrer como o previsto. É por isso que definimos
políticas de atendimento e renegociação de
dívidas que contemplam um conjunto de
medidas e canais criados especialmente para
essa finalidade, priorizando acordos amigáveis
com os clientes.
Destacamos, entre outras, as soluções
diferenciadas disponibilizadas pelo Itaú
Unibanco para clientes que buscam assistência
em órgãos externos ou diretamente em nossos
canais próprios de renegociação.
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Novas regras do rotativo do cartão de crédito
Desde abril de 2017, as regras de pagamento

Após decorrido esse prazo, o saldo devedor

mínimo (rotativo) e as opções de pagamento

do crédito rotativo pode ser financiado

da fatura do cartão de crédito mudaram.

mediante linha de crédito para pagamento

A Resolução n 4.549 do Conselho

parcelado, em condições mais vantajosas

Monetário Nacional (CMN) foi aprovada

para o cliente que aquelas praticadas

para reduzir a inadimplência e evitar o

na modalidade de crédito rotativo, incluindo

superendividamento. Na prática, quem optar

a cobrança de encargos financeiros.

o

por pagar o valor mínimo da fatura não
poderá fazer essa opção por vários meses

A medida vale para todos os tipos de

consecutivos. A restrição foi criada para

cartão, exceto para os cartões de crédito

diminuir o endividamento das pessoas e

consignado, por envolver desconto nos

oferecer uma solução de parcelamento para o

salários dos clientes.

cartão de crédito com juros mais baratos.
O saldo devedor do cartão de crédito
não pode ser rotativado por mais de 30
dias, ou seja, se o saldo não for liquidado
integralmente no vencimento, poderá
rotativar até o vencimento da próxima fatura.
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O que você ganha com a nova regra?
Conta com

taxas de juro menores.

Para manter os clientes informados
sobre a mudança, o Itaú Unibanco
fez diversas comunicações com a
explicação sobre a nova regra,
que está também disponível nos
canais de atendimento e no site
(www.itau.com.br/atendimento-itau/
para-voce/cartao-de-credito/novaregra-rotativo), a qualquer momento.

Sempre terá opções de pagamento

com parcelas fixas que
cabem no seu bolso.

–+
x =
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Novo App Itaú Light
O Itaú Light é o aplicativo do Itaú desenvolvido para atender às
necessidades do dia a dia do cliente de um jeito leve, simples e seguro.
Ele ocupa pouco espaço no celular e suas transações apresentam
pouco consumo de dados, sendo ideal para quem tem pouca
memória disponível e quer economizar o pacote de internet.

Nele, o cliente consegue:
Consultar saldo e extrato da conta-corrente e poupança
Verificar lançamentos futuros
Acompanhar a fatura do cartão de crédito
Realizar pagamentos
Enviar TEF, DOC e TED no mesmo dia, com inclusão de finalidades*
Cadastrar, editar e excluir favorecidos*
Resgatar e aplicar pontualmente em poupança vinculada,
mesmo que seja a 1a aplicação*
* Para essas funções, é necessário utilizar senha eletrônica e dispositivo de segurança.
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O Itaú Light tem sua
navegação pensada para
pessoas que possuem
menos familiaridade com
aplicativos, oferecendo
uma experiência
simplificada e auxiliando
na digitalização desse
público. O aplicativo é
ideal para modelos mais
básicos de smartphone.
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Principais aplicativos e serviços disponibilizados aos clientes
+ agilidade

App Itaú tokpag
O jeito mais fácil e rápido de enviar e receber dinheiro. Faça pagamentos
para qualquer pessoa em qualquer banco. Seja para o churrasco com os
amigos ou para o professor de inglês. Um jeito simples e rápido.
+ facilidade

App Itaú pagcontas
Agora, pagar contas ficou muito mais fácil por meio do aplicativo Itaú
pagcontas (disponível para IOS e Android). Com ele, é possível pagar
até dez contas de uma só vez, consultar comprovantes, entre outras
facilidades. Outro diferencial é a leitura de código de barras mesmo
off-line, permitindo concluir o pagamento quando se conectar à internet.
+ conveniência

App Itaú no celular
Facilidade de onde estiver, consulte seu saldo e extrato, pague contas
utilizando o leitor de código de barras no celular, faça transferências,
recarregue seu celular pré-pago, envie comprovantes por aplicativos de
troca de mensagens e muito mais. E com o iToken no aplicativo instalado,
as transações são validadas automaticamente.
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Principais aplicativos e serviços
disponibilizados aos clientes
+ segurança

App Itaú no computador
Acesse sua conta pelo computador com mais
segurança e rapidez com o aplicativo Itaú no
computador. Pelo atalho exclusivo na área de
trabalho, o uso do aplicativo dispensa o Guardião
30 horas e o ambiente é totalmente blindado.

+ praticidade

SMS Itaú
Você pede informações da sua conta-corrente
e do cartão de crédito por SMS e recebe na
hora, no seu celular. O serviço é gratuito.
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Principais aplicativos e serviços
disponibilizados aos clientes
+ praticidade

App Itaú abreconta
Você pode abrir uma conta-corrente pelo celular
de onde estiver, sem precisar ir até a agência.
Envia fotos dos documentos e selfies para
comprovar a identidade. O app ainda permite
a contratação de produtos como LIS, AD,
cartão de crédito e análise emergencial
de crédito para o cartão.

+ praticidade

App Itaucard
O cliente tem acesso a informações do cartão
Itaucard no celular. Ele consegue ver a fatura na hora
que quiser, o limite e os últimos gastos antes de uma
compra. Também confere a melhor data de compra e
muito mais. Tudo fácil e muito seguro.
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Principais aplicativos e serviços
disponibilizados aos clientes
+ praticidade

Cartão Virtual
Com o cartão virtual, você tem mais mobilidade,
pois não é preciso ter o cartão em mãos para comprar.
Os dados são preservados, tornando as transações
on-line mais seguras. É válido para apenas uma
única compra e tem a melhor taxa de aprovação.
Estratégia Mobile First (desenvolvida primeiramente
para o universo digital).

+ praticidade

App Itaú Empresas
Pelo aplicatitvo, é possível ver a movimentação
da conta jurídica, consultar boletos, autorização
de transferências e realização de pagamentos por
leitura de código de barras e PDF. As transações
de sua empresa são feitas de forma automática
com muito mais segurança e agilidade.
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