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lntrodução
Conforme Resoluçäo Bacen 3849110, Circular Bacen 3.503 e posteriores, o seguinte relatÓrio aborda

os aspectos relevantes relativos ao componente organizacional Ouvidoria, no perlodo compreendido

entre 01/01/2018 e 30/06/2018.

Estrutura de Ouvidoria

A Ouvidoria está estruturada conforme exigência dos órgäos reguladores e o porte da instituiçäo,

tendo como Diretor Responsável, Sr. Ki Ho Choi, como Ouvidor o Sr. Sea Won Park e ainda a Srta.

Denise Hind Kamel, que atua em caso de vacåncia do Ouvidor.

O serviço é realizado através de e-mail no endereço ouvidoria@wooribank.com.br ou pelo telefone

de discagem gratuita no número 0800-291-2215 com todas as ligaçöes gravadas e com registro da

reclamaçåo, bem como número gerado de protocolo.

Exame de Certificação

O Ouvidor é profissional devidamente certificado pela ANCOR para a funçäo e, conforme

exigência, neste primeiro semestre a lnstituiçäo certificou mais um colaborador como profissional da

Ouvidoria, de tal forma que, em caso de eventual ausência do Ouvidor, o Banco possa atender às

demandas de seus clientes.

Proposiçöes encaminhadas pela Ouvidoria

Como se pode verificar abaixo, ao longo do Relatório de Ouvidoria, no perlodo em questäo nåo

foram encaminhadas demandas de clientes a nenhuma área, também näo caracterizando a necessidade

de proposiçöes especlficas à diretoria, ou seja, todas as ligaçöes foram prontamente solucionadas.
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Análise Semestral

Sobre as ocorrências recebidas

demandas elencadas no quadro abaixo,

prazo legal pelo Ouvidor responsável:

250720L402t

250720L4022

30/0L/20L8

durante o 2o semestre de 2018, a Ouvidoria registrou

todas elas solucionadas/esclarecidas prontamente dentro

250720t4023

3L/0t/2018
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CONCLUSÃO

O Woori Bank apresenta estrutura de Ouvidoria compatfvel com o porte de suas atividades e que

garante adequadamente a promoçåo das exigências previstas na regulamentaçäo do Banco Central do

Brasil, atuando de forma ética, fntegra eeficaz, definindo assim seu papel no processo de atendimento

às demandas de clientes e também de nåo clientes do Woori Bank do Brasil.

Durante o perfodo em questäo, foram implementadas açöes e procedimentos de melhoria os quais

eståo em permanente revisåo e que visam aspectos absolutamente essenciais para que o Banco possa

atingir a excelência no gerenciamento das atividades de Ouvidoria.

Säo Paulo, 30 de Junho de 2018
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