


Ouvidoria 
Atendimento à Resolução nº 4.433, de 23/07/2015  

 
Março de 2016 

Material preparado pela Conexão AIX para seu uso interno e de seus clientes e parceiros. 



• Considerações sobre as fontes de dados utilizadas neste relatório: 

– Este material está baseado na Resolução 4.433 de 23 de julho de 2015 do Banco Central do Brasil. 

– Demais informações utilizadas foram coletadas de materiais públicos, obtidas de sites de internet.  

– As respectivas fontes estão indicadas nas notas de rodápé. 

 



• Resolução 4.433 do Banco Central do Brasil 

 

• Funcionamento da Ouvidoria 

 

• Exemplos 

Conteúdo 



Resolução 4.433 de 23/05/2015 – Banco Central do Brasil 
Aspectos Gerais 

• A ouvidoria deve ser constituída pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil que tenham clientes pessoas naturais ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 

• Ficam dispensados de constituir ouvidoria os bancos comerciais sob controle societário de bolsas de valores, de bolsas de 

mercadorias e futuros ou de bolsas de valores e de mercadorias e futuros que desempenhem exclusivamente funções de 

liquidante e custodiante central, prestando serviços às bolsas e aos agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas 

cursadas.  
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Principais Aspectos 

•  Prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido 

solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;  

• considera-se primário o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento 

 

• Atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na 

mediação de conflitos;  

 

• Informar ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição a respeito das atividades de 

ouvidoria.  
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•  Ouvidoria não pode ser vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de interesses 

ou de atribuições  
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Funcionamento 

• Atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e 

serviços;  

• Prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta;  

• Encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;  

• Manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e 

deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos 

administradores da instituição para solucioná-los; 

• Elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou, na 

sua ausência, à diretoria da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades 

desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.  
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Principais Aspectos 

O atendimento prestado pela ouvidoria: 

• deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante;  

• deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, 

arquivada a respectiva documentação; 

• pode abranger: 

a) excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; 

b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou 

privadas.  

Prazos: 

• O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente 

e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do 

total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.  

• As informações devem permanecer registradas no sistema pelo prazo mínimo de 5 anos, contados da data do protocolo. 
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Funcionamento 

A instituição deve: 

• dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, suas atribuições e forma de acesso, inclusive nos canais de 

comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços; 

• garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes, 

inclusive por telefone, cujo número deve ser:  

a) divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das suas dependências e nas dependências 

dos correspondentes no País, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na internet, acessível pela sua página 

inicial;  

b) informado nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda e de 

publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários; 

c) registrado e mantido permanentemente atualizado em sistema de informações,  
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Principais Aspectos 



Outras Questões 

• O Estatuto ou contrato social deve dispor, de forma expressa, sobre os seguintes aspectos: 

• Atribuições e atividades da ouvidoria; 

• Critérios de designação e de destituição do ouvidor e o tempo de seu mandato; 

• Compromisso expresso da instituição no sentido de: 

a) criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela 

transparência, independência, imparcialidade e isenção; 

b) assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas 

recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas 

atividades no cumprimento de suas atribuições.  

 

• A instituição deve designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria 

• Exceto diretor de administração e recursos de terceiros 

 

• O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria 

 

• A instituição deve divulgar semestralmente no respectivo site as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria 

 

• Os integrantes da ouvidoria devem ser considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida 

capacidade técnica 

• Exame deve abranger, no mínimo,  temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflito; 

• A designação dos integrantes da ouvidoria fica condicionada à comprovação de aptidão no exame de certificação 

 

• Prazo para enquadramento na Resolução: 30 de junho de 2016 

 

 

O
u

tr
o

s
 

Principais Aspectos 



Ouvidoria 
Benchmarks 



Algumas empresas que possuem Ouvidoria 

Material produzido por Marcus Vinicius Goettenauer – Ouvidoria SAELPA/CELB (Energisa SA) 



Fluxo do Processo – Exemplo ENERGISA SA 

Material produzido por Marcus Vinicius Goettenauer – Ouvidoria SAELPA/CELB (Energisa SA) 



O Papel da Ouvidoria na Organização 

Material extraído do Manual de Boas Práticas Ouvidoria – produzido pela ABRAREC  

(http://abrarec.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Vs_pb.pdf) 



Vinculação e Subordinação do Ouvidor 

Material extraído do Manual de Boas Práticas Ouvidoria – produzido pela ABRAREC  

(http://abrarec.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Vs_pb.pdf) 



Perfil e Escolha do Ouvidor 

Material extraído do Manual de Boas Práticas Ouvidoria – produzido pela ABRAREC  

(http://abrarec.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Vs_pb.pdf) 



Estruturação Física 

Material extraído do Manual de Boas Práticas Ouvidoria – produzido pela ABRAREC  

(http://abrarec.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Vs_pb.pdf) 



Definição dos Fluxos de Trabalho e Procedimentos 

Material extraído do Manual de Boas Práticas Ouvidoria – produzido pela ABRAREC  

(http://abrarec.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Vs_pb.pdf) 



Definição dos Fluxos de Trabalho e Procedimentos - Continuação 

Material extraído do Manual de Boas Práticas Ouvidoria – produzido pela ABRAREC  

(http://abrarec.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Vs_pb.pdf) 



Check list para a Estruturação de uma Área de Ouvidoria 

Material extraído do Manual de Boas Práticas Ouvidoria – produzido pela ABRAREC  

(http://abrarec.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Vs_pb.pdf) 



Diferenças entre SAC e Ouvidoria 

Material extraído do Manual da Ouvidoria - Comissão de Ouvidoria ABBC- Associação Brasileira de Bancos 

http://www.abbc.org.br/arquivos/manual_da_ouvidoria_abbc.pdf 



Fluxograma da Ouvidoria – Recebimento e avaliação de Reclamações 

Material extraído do Manual da Ouvidoria - Comissão de Ouvidoria ABBC- Associação Brasileira de Bancos 

http://www.abbc.org.br/arquivos/manual_da_ouvidoria_abbc.pdf 



Ouvidoria Itaú 



Ouvidoria Bradesco 



Ouvidoria Santander 



Conexão AIX Ltda 

Gestora de Cartões de Crédito 

 
www.conexaoaix.com.br 

Alameda Campinas, 728 – Cj 801 

São Paulo – SP – CEP 01404-001 

Fone: (11) 3078-8739 
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