
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos termos da Resolução CMN Nº 4.860/2020 e da Resolução CVM Nº 43/2021, 

publicamos o presente relatório, relativo às atividades da Ouvidoria do Modal no 

segundo semestre de 2021. 

Relatório da Ouvidoria 
 

Segundo Semestre de 2021 
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1. APRESENTAÇÃO DO MODAL 

 

Fundado em 1996 por ex-sócios do Banco Garantia, o Banco Modal, um Full Investment Bank, 

completou 25 anos em 2021. Ao longo da sua trajetória agregou empresas, produtos e serviços 

ao seu portfólio.  

 

Desde 2015, o Modal passou a atuar também na distribuição de valores mobiliários, por meio 

de uma nova empresa: a Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Modal DTVM) e 

seu Home Broker modalmais. 

 

Em 2018, o modalmais se transforma em banco digital. Oferecendo uma crescente gama de 

alternativas de investimentos, aliada a serviços como conta corrente, cartões de crédito e 

débito, dentre outros. 

 

Seguindo sua trajetória de sucesso, em 2020 foi celebrado um acordo estratégico do modalmais 

com o banco global Credit Suisse, fundado na Suíça em 1856 e referência mundial em gestão de 

patrimônio. O que possibilitou a oferta de produtos financeiros diferenciados para nossos 

clientes (inclusive impulsionando o lançamento do Modal Premium, segmento exclusivo para 

clientes com disponibilidade de investimentos a partir de R$ 300 mil). 

 

 No primeiro semestre de 2021 vivenciamos um novo momento histórico para o grupo, com o 

IPO das units do Banco Modal S.A. (MODL11) na B3.    

 

Atualmente, com mais de R$ 30 bilhões de ativos sob custódia, aprox. 1,5 milhão de clientes 

cadastrados e mais de 500 mil clientes ativos, o Modal segue investindo em pessoas, ações 

sociais e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento do país. 
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2. OBJETIVO DO RELATÓRIO 

 
O presente relatório abrange demandas relacionadas às atividades desempenhadas pela 

Ouvidoria do Modal (Banco Modal, Modal DTVM e banco digital modalmais) no período entre 

01 de julho de 2021 e 31 de dezembro de 2021, em atendimento aos seguintes dispositivos 

regulamentares: Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 4.860, de 23 de outubro de 

2020 e à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários Nº 43, de 17 de agosto de  2021. 

 
3. SEÇÃO DESCRITIVA 

 
Ao longo de 2021, a Ouvidoria do Modal apresentou importantes números que atestam a 

eficácia da área na tratativa das manifestações recebidas de clientes que não foram 

solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição, buscando satisfazer as 

demandas dentro do prazo regulamentar.  

 

Além disso, a área também é responsável por atender as demandas encaminhadas pelo Banco 

Central do Brasil (via RDR/SISCAP, que é o sistema de Registro de Demandas do Cidadão), assim 

como por outros órgãos públicos e outras entidades públicas e privadas, como B3, BSM (via 

MRP), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Consumidor.gov.br e ainda, eventualmente, 

apoiar a área Jurídico/Contencioso no atendimento de demandas, como Ações Judiciais (nos 

Juizados Especias e Justiça Comum), Processos Administrativos junto às instituições como o 

Procon e também em questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 

sempre contando com o apoio e comprometimento da instituição para que a missão da 

Ouvidoria tenha desenvolvimento satisfatório. 

 

Atuando como agente na resolução de conflitos, dando ênfase à mediação, visando a eficiência 

e efetividade das atividades, bem como no exercício da prática de melhoria contínua, as 

condutas da Ouvidoria do Modal são embasadas pelos seguintes valores: ética, respeito ao 

cliente, transparência, imparcialidade e foco nos resultados. 
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3.1 Estrutura da Ouvidoria 

 

Visando atender a missão da Ouvidoria, que é atender em última instância as demandas dos 

clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de 

atendimento primário da instituição e atuar como canal de comunicação entre a instituição e os 

clientes e usuários, inclusive na mediação de conflitos, a Ouvidoria do Modal dispõe atualmente 

de 5 integrantes (além de 1 Diretor responsável), sendo 1 o Ouvidor Responsável e 4 

profissionais devidamente certificados e dedicados exclusivamente ao tratamento das 

demandas acolhidas pela Ouvidoria. 

 

Assim, atualmente o atendimento do setor é realizado por meio de: 

 

 Atendimento telefônico gratuito via 0800-283-0077, disponível em dias úteis das 09h 

às 18h, horário de Brasília (obs.: esse número de telefone é informado em todos os 

nossos sites e comunicações); 

 Formulário on-line disponível gratuitamente 24 (vinte e quatro) horas de todos os dias 

nos seguintes sites: https://www.modalmais.com.br/ouvidoria , 

https://www.modal.com.br/ouvidoria/ e https://modaldtvm.com.br/ouvidoria/ . 

 

3.2 Proposições da Ouvidoria 

 

Outro importante ponto de atuação da Ouvidoria é a proposição de melhorias, mantendo a 

diretoria da instituição ciente dos problemas e deficiências detectados. Assim, ao longo do 

segundo semestre de 2021, a Ouvidoria do Modal apresentou 2 relatórios com os seguintes 

temas:  

 

 Tratativas de Demandas Internas: visando o atendimento das demandas no menor 

espaço de tempo possível, a Ouvidoria apresentou estatísticas internas que identificam 

eventuais pontos de melhoria na tratativa de demandas internas. Trata-se de um 

projeto de longo prazo, iniciado em 2021 e de ação contínua, ou seja, sem prazo de 

encerramento; 
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 Encerramento de Contas: busca sobretudo o aprimoramento do processo interno de 

encerramento de contas. Também teve início em 2021 e será de ação contínua, 

buscando soluções mais rápidas e assertivas para essas demandas. 

 

3.3 Critérios para Qualificar a Procedência das Reclamações 

 

Os casos recebidos nos canais diretos da Ouvidoria (telefone e formulário) são classificados 

conforme descrição abaixo: 

 

 Improcedente: é toda demanda que não está amparada pelas normas que norteiam 

nossa atividade ou que foi identificada ausência de veracidade por meio do 

levantamento e análise do caso; 

 Procedente Solucionada: é a demanda que recebeu o devido tratamento, sendo 

solucionada para o cliente dentro do prazo regulamentar; 

 Procedente Não Solucionada: é a demanda que não foi tratada dentro do prazo 

regulamentar por apresentar maior grau de complexidade em sua resolução; 

 Não Elegível: demandas que não passaram pelos canais primários de atendimento da 

instituição antes da Ouvidoria (considera-se primário o atendimento habitual realizado 

em quaisquer canais de atendimento, incluindo o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC)) ou ainda estavam no prazo máximo de 5 dias úteis, contados a partir 

do registro da reclamação, para a sua resolução (conforme prazo estabelecido pelo Art. 

17 do Decreto N° 6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, para fixar normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC)). Importante registrar que nos casos não elegíveis, o cliente é sempre 

orientado pela equipe da Ouvidoria à procurar os canais primários de atendimento da 

instituição. 
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4. SEÇÃO QUANTITATIVA 

 
No segundo semestre de 2021 a Ouvidoria do Modal registrou 1.644 contatos (uma queda de 

19% em relação aos 2.021 contatos recebidos no primeiro semestre de 2021, fruto da evolução 

na qualidade de atendimento prestado pelos canais primários da instituição). 

 
Sendo, 1.089 contatos diretos com a Ouvidoria (66% do total), via telefone ou formulário, e 555 

contatos por meio de outros canais (34%), como o BACEN, Consumidor.gov.br, BSM, CVM, B3, 

etc.. 

 

Desconsiderando os 649 casos não elegíveis, a Ouvidoria do Modal tratou 995 demandas em 

todo o segundo semestre de 2021, com as seguintes origens: 

 

 Ouvidoria: 440 demandas atendidas no segundo semestre de 2021 (44% do total); 

 BACEN: 233 demandas (23%); 

 Consumidor.gov.br: 157 demandas (16%); 

 CVM: 80 demandas (8%); 

 BSM: 37 demandas (4%); 

 B3: 35 demandas (4%); 

 Outros: 13 demandas (1%). 

 

No capítulo 7 (Anexos), constam tabelas detalhadas de todas as demandas. Inclusive 

segmentadas por instituição, segregadas por mês e totalizadas para todo o segundo semestre 

de 2021. 

 

4.1 Canais Diretos da Ouvidoria (telefone e formulário) 

 

Dos 1.089 contatos diretos com a Ouvidoria, 440 (40%) foram classificados como elegíveis e 649 

(60%) não elegíveis.  

 
Das 440 demandas elegíveis recebidas diretamente pelos canais da Ouvidoria no segundo 

semestre de 2021, 241 foram qualificadas como improcedentes (55% ; nota: no primeiro 

semestre de 2021 o índice de improcedência foi de 66%) e 199 qualificadas como procedentes 

solucionadas (45% ; nota: contra 34% de procedências na primeira metade de 2021) – não 
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tivemos demandas procedentes não solucionadas no período. Sendo, 295 demandas 

direcionadas ao Banco Modal (67%) e 145 direcionadas à Modal DTVM (33%). 

 

5. SEÇÃO QUALITATIVA 

 
Em pesquisa realizada para avaliação da qualidade do atendimento prestado nas 440 demandas 

elegíveis recebidas pelos canais diretos da Ouvidoria, obtivemos as seguintes médias (em 

atendimento à Carta Circular Nº 3.880, de 11 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil): 

 

Item Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Média 
2°semestre 

2021 

Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível de 
satisfação mais baixo e 5 o 

nível de satisfação mais alto, avalie a solução 
apresentada pela ouvidoria para a sua demanda 2,33 3,57 5,00 3,00 3,46 3,67 3,51 

Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível de 
satisfação mais baixo e 5 

o nível de satisfação mais alto, avalie a qualidade do 
atendimento prestado pela ouvidoria 2,33 3,86 5,00 3,00 3,46 3,67 3,55 

Média 2,33 3,71 5,00 3,00 3,46 3,67 3,53 
 

 
5.1 Demais Origens 

 

Ao longo do segundo semestre de 2021 o Banco Modal S.A. figurou entre as melhores 

instituições financeiras do Brasil de acordo com o “Ranking de Reclamações do BACEN” com 21 

reclamações reguladas procedentes no 3° trimestre de 2021 e mais 21 reclamações procedentes 

no 4° trimestre de 2021. Portanto, tivemos 42 RDRs julgadas procedentes no período, contra 31 

RDRs procedentes na primeira metade de 2021 (crescimento de 35%, lembrando que ocorreu 

um aumento de clientes cadastrados pela instituição no período – passando de 1.153.314 

clientes ao final do primeiro semestre de 2021 para aprox. 1,5 milhão no final de 2021). 

 

No 3° trimestre de 2021, o Banco Modal S.A. obteve um índice de 2,64 no “Ranking de Qualidade 

de Ouvidorias do BACEN” (em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 

o nível mais alto) - um resultado superior ao de importantes concorrentes. Até a publicação do 
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presente relatório, o ranking referente ao 4° trimestre de 2021 ainda não havia sido divulgado 

pelo BACEN. 

 

Já no site Consumidor.gov.br, em 31 de dezembro de 2021, o Banco Modal apresentava um 

índice de solução dos últimos 6 meses (correspondente ao segundo semestre de 2021) de 81,7% 

e o modalmais (Modal DTVM) um índice de solução das demandas ainda superior: 88,1%. 

 

5.2 Principais Assuntos 

 

Seguem os principais assuntos citados em todas as demandas tratadas (casos elegíveis, incluindo 

todos os canais de origem) pela Ouvidoria no segundo semestre de 2021: 

 

Assunto Demandas % do Total 
Análises de Renda Variável 248 25% 
Cartões de Crédito e Débito 143 14% 

Cancelamento de Conta 126 13% 
Migração para o Banco Digital 59 6% 

Cobranças de Plataformas e Planos 48 5% 
Acesso ao Site ou Aplicativo 46 5% 

Abertura ou Reativação de Conta 41 4% 
Visualização de Saldo e/ou Investimentos 36 4% 

Renda Fixa 34 3% 
Alteração de Dados 33 3% 

Custódia 31 3% 
Monitoramento Operacional 30 3% 

Mailing List 22 2% 
Negociação do Saldo Negativo 20 2% 

PIX/TED/DOC 16 2% 
Outros Assuntos 62 6% 

Total 995 100% 
 
5.3 Estornos realizados pela Ouvidoria no Segundo Semestre de 2021 
 

Para atendimento de parte das 199 demandas julgadas procedentes solucionadas nos canais 

diretos da Ouvidoria (obs.: aqui não constam estornos de MRPs procedentes ou parcialmente 

procedentes por exemplo), além de eventuais acordos, a Ouvidoria realizou 144 estornos no 

segundo semestre de 2021, totalizando R$ 23.678,15 –  um valor 41% menor do que o registrado 

no primeiro semestre de 2021 (dado anterior: R$ 40.463,60). 
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6. ANEXOS 

 
6.1 Números dos Canais Diretos da Ouvidoria do Modal no Segundo Semestre de 2021 
 

Item Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
2°semestre 

2021 
Ouvidoria formulário online 98 102 129 84 120 123 656  

Ouvidoria formulário online (% do total) 57% 52% 66% 63% 62% 62% 60% 
Ouvidoria ligações telefônicas 73 94 66 50 75 75 433  

Ouvidoria ligações telefônicas (% do total) 43% 48% 34% 37% 38% 38% 40% 
Ouvidoria total de contatos 171 196 195 134 195 198 1.089  

Ouvidoria não elegíveis 105 109 108 72 125 130 649  
Ouvidoria não elegíveis (% do total) 61% 56% 55% 54% 64% 66% 60% 

Ouvidoria elegíveis 66 87 87 62 70 68 440  
Ouvidoria elegíveis (% do total) 39% 44% 45% 46% 36% 34% 40% 

Ouvidoria improcedente 39 50 42 30 43 37 241  
Ouvidoria improcedente (% do total) 59% 57% 48% 48% 61% 54% 55% 
Ouvidoria procedente solucionada 27 37 45 32 27 31 199  

Ouvidoria procedente solucionada (% do 
total) 41% 43% 52% 52% 39% 46% 45% 

Ouvidoria procedente não solucionada 0 0 0 0 0 0 0  
Ouvidoria procedente não solucionada (% 

do total) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ouvidoria casos "Banco Modal" 46 59 56 38 48 48 295  

Ouvidoria casos "Banco Modal" (% do 
total) 70% 68% 64% 61% 69% 71% 67% 

Ouvidoria casos "Modal DTVM" 20 28 31 24 22 20 145  
Ouvidoria casos "Modal DTVM" (% do 

total) 30% 32% 36% 39% 31% 29% 33% 
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6.2 Números Gerais da Ouvidoria do Modal no Segundo Semestre de 2021 (incluindo 
todas as origens, como BACEN, BSM, B3, CVM, Consumidor.gov.br, etc.) 
 

Item Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
2°semestre 

2021 
Geral total de contatos 290 286 270 219 287 292 1.644  

Geral total de casos elegíveis 185 177 162 147 162 162 995  
Ouvidoria casos atendidos 66 87 87 62 70 68 440  

Ouvidoria casos atendidos (% do 
total) 36% 49% 54% 42% 43% 42% 44% 

Demais origens 119 90 75 85 92 94 555  
Demais origens (% do total) 64% 51% 46% 58% 57% 58% 56% 
Geral casos "Banco Modal"  113 115 104 87 98 104 621  

Geral casos "Banco Modal" (% do 
total) 61% 65% 64% 59% 60% 64% 62% 

Geral casos "Modal DTVM"  72 62 58 60 64 58 374  
Geral casos "Modal DTVM" (% do 

total) 39% 35% 36% 41% 40% 36% 38% 
Bacen casos atendidos 47 40 37 31 42 36 233  

Bacen casos atendidos (% do 
total) 25% 23% 23% 21% 26% 22% 23% 

BSM casos atendidos 5 5 1 7 5 14 37  
BSM casos atendidos (% do total) 3% 3% 1% 5% 3% 9% 4% 

B3 casos atendidos 13 4 3 4 9 2 35  
B3 casos atendidos (% do total) 7% 2% 2% 3% 6% 1% 4% 

Consumidor.gov.br casos 
atendidos 34 25 20 33 27 18 157  

Consumidor.gov.br casos 
atendidos (% do total) 18% 14% 12% 22% 17% 11% 16% 
CVM casos atendidos 13 15 13 9 8 22 80  

CVM casos atendidos (% do total) 7% 8% 8% 6% 5% 14% 8% 
Contencioso casos atendidos 6 1 0 0 0 0 7  

Contencioso casos atendidos (% 
do total) 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

LGPD casos atendidos 1 0 1 1 1 2 6  
LGPD casos atendidos (% do 

total) 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 
 

 
 
 
 
 

 
 


