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Introdução

O relatório sobre as atividades da Ouvidoria é destinado ao atendimento da Resolução nº 4.433, de 23 de julho de 2015, do Conselho Monetário 
Nacional (CMN).

Neste relatório são apresentadas informações gerais sobre o perfil de nossa empresa, o modelo de governança e atuação da Ouvidoria Citi, 
dados estatísticos gerais e proposições de melhorias identificadas a partir das manifestações recebidas de nossos clientes e usuários de serviços.

As informações contidas neste relatório têm como data-base 31 de dezembro de 2019 e contemplam as seguintes empresas do Conglomerado Citi Brasil: 

Banco Citibank S.A. e Citibank NA – Filial Brasileira.  

Perfil

O Citi é o banco mais globalizado do mundo, com mais de 200 anos de atuação. Mantém presença em 98 países, 23 deles na América Latina, possui 
200 milhões de contas de clientes e emprega mais de 200 mil pessoas. Disponibiliza para pessoas, corporações, governos e instituições uma variedade 
de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao consumidor, serviços bancários corporativos e de investimento e 
corretagem de valores.

O Citi atua no Brasil desde 1915 e oferece uma ampla gama de serviços bancários para clientes corporativos, institucionais e de altíssimo patrimônio. 
É conhecido por seus altos padrões de qualidade e atitude pioneira na criação de produtos financeiros e serviços. O Citi contribuiu para o crescimento 
do Brasil, canalizando investimentos para as indústrias privadas e de infraestrutura do país e também atuando como assessor financeiro de grandes 
empresas. Os principais negócios do Citi incluem:

:: Banking, Capital Markets and Advisory 
Responsável pela cobertura especializada de grandes clientes corporativos, em escalas local e global.

:: Commercial Bank 
Oferece a médias e grandes empresas soluções personalizadas e serviços diferenciados de um banco global.

:: Private Bank 
Dedicado ao atendimento de clientes pessoa física e jurídica (Holdings) e de alta renda, customizando soluções de investimento e crédito.

Em 2018, a operação brasileira registrou R$ 8,7 bilhões de patrimônio líquido e R$ 1,3 bilhão de lucro líquido. No mundo, a receita do Citigroup 
registrou US$ 72,9 bilhões e o lucro líquido de US$ 18 bilhões.
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Governança 

O Citi possui no Brasil estrutura própria de governança e segue as diretrizes internacionais do Citigroup, assim como a regulamentação brasileira 
aplicável a conglomerados financeiros. Formado somente por executivos do Banco, o Country Coordinating Committee é o principal comitê interno. 
Com o objetivo de alinhar a visão sobre todas as áreas da organização, referido comitê é liderado pelo Diretor Presidente do Banco.

Considerando a relevância da Ouvidoria na governança corporativa, a área está ligada diretamente ao Diretor Presidente, que é, também, o Diretor 
de Ouvidoria designado perante o Banco Central.

A Ouvidoria atua conforme as normas do Banco Central do Brasil, visando também o cumprimento da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários 
de Produtos Financeiros, estabelecida pela Resolução 4.539 do Conselho Monetário Nacional que ratifica o compromisso dessa instância em ouvir 
os clientes e compreender suas necessidades, oferecendo soluções apropriadas, de acordo com princípios consistentes. 

A Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos Financeiros formaliza os seguintes princípios: 
 

:: Fornecer produtos e serviços financeiros adequados às necessidades e ao perfil dos nossos clientes;

:: Fornecer informações aos nossos clientes de forma clara, transparente e compreensível;

:: Fornecer todas as informações sobre produtos e serviços de forma adequada durante os processos de contratação e negociação;

:: Certificar-se de que os termos e condições dos produtos oferecidos operam em conformidade com o que foi descrito aos clientes durante 

o processo de contratação;

:: Certificar-se de que as demandas dos nossos clientes (críticas, reclamações e sugestões) sejam devidamente tratadas e esclarecidas;

:: Certificar-se de que nossos clientes são tratados de forma justa e consistente, respeitando sempre os produtos e serviços que foram oferecidos.

Além das normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, a Ouvidoria se apoia no Código de Conduta do Citi, que possui uma sólida cultura de ética 

e responsabilidade conhecida e praticada por todos os funcionários em todas as interações com clientes e com o mercado.
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I. RELATÓRIO BACEN

1. SEÇÃO DESCRITIVA

Gestão, Estrutura e Acesso à Ouvidoria 

A Ouvidoria é a última instância de recorrência do cliente e usuários de produtos e serviços dentro da instituição. Seu objetivo é prestar atendimento 
àqueles que não ficaram satisfeitos com a resposta fornecida pelos canais de atendimento primário (aquele realizado com habitualidade nos pontos 
ou canais de atendimento), tais como Agência Matriz, Centrais de Atendimento e Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), regulado pelo Decreto 
nº 6.523, de 31-Julho-2008, e reavaliar a solução apresentada, prestando resposta conclusiva, identificando e endereçando melhorias de processos. 

A Ouvidoria Citi tem como principais objetivos e metodologia de atuação:

:: Receber as reclamações dos clientes e usuários de serviços, fazer seu diagnóstico e registrar cada uma delas em um sistema de registro de demandas 

que gera um número de protocolo e o prazo de solução;

:: Direcionar as reclamações para análise e levantamento de informações aos Agentes de Solução designados;

:: Acompanhar o processo e cobrar as providências dos Agentes de Solução nos prazos pré-acordados;

:: Avaliar criticamente o tratamento dado à reclamação e apresentar a solução ao cliente e usuário de serviço;

:: Responder ao cliente e usuário de serviço no menor prazo possível, gerenciando sua expectativa e dentro do prazo regulamentar;

:: Encerrar o processo ao considerar satisfatória a solução dada ao cliente e usuário de serviço, ou na impossibilidade de avançar nas investigações, 

por falta de fundamento ou de evidências;

:: Assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e atuar como canal de comunicação entre 

o Conglomerado Citi Brasil e seus clientes e usuários de serviços, inclusive na mediação de conflitos;

:: Endereçar problemas e deficiências detectados aos responsáveis pelos processos e acompanhar o resultado das medidas adotadas para solucioná-los;

:: Como parte da governança do Citi, fazer relatórios a partir do registro de todas as reclamações, direcionar para a alta administração, diretoria, 

lideranças e gestores de negócios, proporcionando aos executivos da instituição uma visão detalhada dos problemas e deficiências detectados 

que impactaram os clientes e usuários de serviços, auxiliando, assim, a tomada de decisão e priorização de plano de ação de melhorias.

Nos termos da regulamentação em vigor, a Ouvidoria do Banco Citibank é composta por um Diretor responsável e um Ouvidor, designados perante 
o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários.
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A estrutura da Ouvidoria é compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição.  

O atendimento às demandas realizado pela Ouvidoria conta também com o suporte das áreas internas da instituição.

Por decisão estratégica, a Ouvidoria Citi também atua no atendimento às demandas direcionadas por canais externos e órgãos reguladores, tais como: 
RDR do Banco Central do Brasil, Ouvidoria CVM e Associações de Classe.

Canais de Atendimento

Nossos canais de Atendimento estão disponíveis para registrar sugestões e solucionar eventuais problemas encontrados na utilização dos nossos 
produtos e serviços.  

Para conhecer e entender o funcionamento de cada canal de atendimento e avaliar o mais adequado para atender à sua necessidade, acesse nosso site: 
www.citi.com.br/Atendimento

A Ouvidoria Citi 
Atendimento de última instância a clientes e usuários de produtos e serviços que já recorreram aos canais de atendimento primário – Central de 
Atendimento / Relacionamento e SAC, mas não ficaram satisfeitos com a solução apresentada. 
 
O acesso à Ouvidoria Citi é disponibilizado por atendimento telefônico gratuito e por Internet: 

:: Atendimento Deficiente Auditivo: 0800 722 2484:: Atendimento Telefônico: 0800 970 2484 
Das 10:00h às 16:00h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados nacionais ou na cidade de São Paulo) 

:: Internet: Fale Com a Ouvidoria Citi  
Ao acessar o link “Fale com a Ouvidoria Citi” no site de Internet, a mensagem será direcionada para um canal interno da Ouvidoria Corporativa Citi. 

O SAC Citi 
O acesso ao SAC Citi – Serviço de Atendimento ao Consumidor é o serviço gratuito prestado pelo Citi, por meio telefônico, para resolução de problemas 
na relação de consumo, por meio do recebimento de reclamações, fornecimento de informações públicas e gerais sobre seus produtos e serviços, 
e pedidos de suspensão e cancelamento dos produtos e serviços que a instituição disponibiliza por telefone. 

:: Demandas tratadas pelo Canal de SAC do Citi, no período de julho a dezembro de 2019: 
Informações: 45   |   Reclamação: 1   |   Cancelamento: 0 

:: Atendimento Telefônico: 0800 979 2424
Das 8:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados nacionais)

Os dados de contato da Ouvidoria Citi estão divulgados e atualizados no site eletrônico e nos demais canais de comunicação utilizados para difundir 
os produtos e serviços da instituição, seguindo o determinado na Resolução CMN nº 4.433/15.   
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2. SEÇÃO ESTATÍSTICA

2.1. Demandas Recebidas – Canais Internos Regulados

No 2º semestre de 2019, foram registradas 10 demandas recebidas de clientes, não clientes e usuários de serviços que acionaram diretamente 
a Ouvidoria Citi por meio dos canais internos regulados: 0800, Carta/E-mail, Internet (“Fale Conosco”) e Presencial. 

A título de informação, registramos os totais dos últimos 3 semestres: 

Perfil dos Clientes: 100% das demandas que entraram na Ouvidoria eram de não-clientes e usuários de serviços. 

Reclamações por Canal Regulado
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10

6

2

4

11
82

Não-clienteCliente Usuário de Serviço

Reclamações por Canal Regulado/Segmento
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2.2. Principais Motivos – Canais Internos Regulados

Principais Motivos - Canal Regulado

Cartão de Crédito PF Cartão Corporativo

2.3. Classificação das Demandas Recebidas – Canais Internos Regulados 

As reclamações recebidas são classificadas pela Ouvidoria Citi como procedentes 
ou improcedentes com base nas normas legais e regulamentares relativas 
aos direitos do consumidor e seguindo os seguintes critérios: 

:: Procedentes: são as reclamações que demonstraram, após análise, falha no 
processo ou no atendimento prestado ao cliente e usuário de serviço, tendo sido 
resolvidas pela Ouvidoria Citi. 

:: Improcedentes: são as reclamações que demonstraram, após análise, não ter havido 
falha no processo ou no atendimento prestado ao cliente e usuário de serviço, tendo 
sido resolvidas pela Ouvidoria Citi. 

No 2º semestre de 2019, do total de 10 demandas recebidas pelos canais internos 
regulados e que foram devidamente solucionadas, 60% foram julgadas como 
procedentes e 40% como improcedentes.  

Classificação das Reclamações Solucionadas - Canal Regulado

60% - Procedente

40% - Improcedente

Procedente Improcedente

10%

90%

09 - Cartão Corporativo

01 - Cartão de Crédito PF10 {
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2.4. Demandas Recebidas – Canais Externos e Órgãos Reguladores 

Por decisão estratégica, a Ouvidoria Citi atua no atendimento às demandas direcionadas pelos canais externos e órgãos reguladores: RDR do Banco 
Central do Brasil, Ouvidoria CVM e Associações de Classe. 

No 2º semestre de 2019, foram registradas 21 demandas recebidas por canais externos e órgãos reguladores. 

A título de informação, registramos os totais dos últimos 3 semestres: 

Perfil dos Clientes: 100% das demandas que entraram por canais externos e órgãos reguladores eram de não-clientes e usuários de serviços. 

Reclamações por Canal Externo e Órgão Regulador

Canais Externos CVMBACEN

Reclamações por Canal Externo e Órgão Regulador/Segmento

100% - Não-cliente 

e Usuário de Serviço
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2.5. Principais Motivos – Canais Externos e Órgãos Reguladores 

Principais Motivos - Canal Externo e Órgão Regulador

5%

19%

19%
14%

5%

19%

10%
10%

FGTS - Informação Histórica

Pagamento

Relacionamento

Relato de Fraude

SCR / Crédito Negativado

Análise de Conduta

Empréstimo/Travelers

Câmbio

2.6. Classificação das Demandas Recebidas – Canais Externos 

e Órgãos Reguladores 

No 2º semestre de 2019, do total de 21 demandas recebidas pelos canais 
externos e órgãos reguladores que foram devidamente solucionadas, 
4,76% foram julgadas como procedentes e 95,24% como improcedentes, 
não reguladas ou não conclusivas. 

O atendimento às demandas direcionadas por esses canais segue os critérios 
preestabelecidos por cada um dos respectivos canais.  

Classificação das Reclamações Solucionadas
- Canal Externo e Órgão Regulador

4,76% - Procedente

95,4% - Improcedente

Procedente Improcedente / N-Regulada / N-Conclusiva

01  – Câmbio

01  - Análise de Conduta

02 - Empréstimo/Travelers Cheques

02 - Pagamento

03 - Relacionamento

04 - FGTS

04 - Relato de Fraude com a marca Citi

04 - SCR / Crédito Negativado

21{
59

15

2º Sem. 18 1º Sem. 19 2º Sem. 19

59

12 20

21

3 1



 - Relatório de Ouvidoria Citi – Bacen 2º Semestre 201910

2.7. Prazo de Solução e Pesquisa de Satisfação

Prazo de Solução:

Das 10 demandas solucionadas recebidas pelos canais internos regulados no 2º semestre de 2019: 

100% foram respondidas no prazo regulamentar. Dessas, 60% foram respondidas em até 4 dias úteis. 

2.8. Proposições de Melhorias e Avaliação de Demandas 

A Ouvidoria Citi coordena processo que assegure a análise das demandas recebidas, a identificação de suas causas e planos de ação a serem propostos e 

implementados pelo gestor do assunto ou área de negócio responsável, visando a correção de eventuais falhas ou aprimoramento dos produtos e serviços. 

A Ouvidoria Citi tem o compromisso pela melhoria contínua do atendimento prestado pela instituição, endereçando problemas e deficiências detectados 

aos responsáveis pelos processos e acompanhando o resultado das medidas adotadas para solucioná-los.

Relatório executivo da Ouvidoria é encaminhado à alta administração do Conglomerado Citi Brasil, responsáveis pelas áreas de negócios, para análise 

de causa, identificação e implementação de eventuais ações de melhorias, quando assim constatadas. 

Pesquisa de Satisfação:

De acordo com a publicação da Resolução nº 4.629, de 25 de janeiro 
de 2018, do Conselho Monetário Nacional (CMN), as instituições passaram 
a ter a obrigatoriedade de implementar instrumento de avaliação direta 
da qualidade do atendimento prestado pela Ouvidoria a clientes e usuários 
de serviços a partir de 02 de julho de 2018.  

A pesquisa encaminhada pela Ouvidoria Citi abrange: 
a) A satisfação do cliente ou do usuário com a solução apresentada pela 
    Ouvidoria para a demanda; 
b) A satisfação com a qualidade do processo de atendimento prestado; 
c) Solicitação de notas para o atendimento prestado, entre 1 e 5, sendo 
    1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação mais alto. 

No 2º semestre de 2019, foram encaminhadas 12 solicitações a clientes 
e usuários de serviços para resposta à Pesquisa da Ouvidoria, relativas aos 
protocolos cujo prazo de resposta contemplava o período de 01-julho-2019 
a 31-dezembro-2019. 

Das 12 solicitações encaminhadas, apenas uma pesquisa foi respondida, 
o que não consideramos estatisticamente significativo. 
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Global Finance
Melhor Banco Digital Corporativo / Institucional por 7 anos consecutivos.
Melhor Banco Global em Liquidity Management. 

Celent
Banco Modelo do Ano de 2019.

Greenwich Associates
CitiDirect BE - Melhor Plataforma Online e Mobile.

Prêmios e Rankings 2019

*Ranking Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

#1 em custódia para investidores estrangeiros, com cerca de 61% de market share.*


