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1. OBJETIVO 

Esta Política tem como objetivo traçar diretrizes para que a Ouvidoria da NECTON possa 
satisfazer os anseios dos clientes, bem como atender às disposições da Resolução 
4.433/2015 do Conselho Monetário Nacional, Circular 3.503/2010 do Banco Central do 
Brasil e Instrução CVM 529 de 01/11/2012, que instituiu a Ouvidoria no âmbito do 
Mercado de Capitais. 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

De acordo com a Resolução nº4.433/2015, do BACEN e Circular nº3.503/2010, o diretor   
responsável pela Ouvidoria é registrado no UNICAD. A ICVM nº 529/2012 também prevê 
que o Diretor responsável pela Ouvidoria é registrado na CVM. 

Os ouvidores estão subordinados apenas ao Diretor responsável pela Ouvidoria. 

A estrutura da Ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos 
produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da NECTON. Deve, ainda, ser 
segregada da unidade executora da atividade de Auditoria Interna. 

Deve garantir o acesso pelos clientes ao seu atendimento, através de canais ágeis e 
eficazes, amplamente divulgados, preferivelmente pelos mesmos meios e canais que a 
Corretora utilizar para divulgar os seus produtos e serviços. 

Os serviços prestados pela Ouvidoria devem ser gratuitos e identificados por número de 
protocolo, mantendo histórico do atendimento e da solução obtida. 

3. SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 

O Diretor responsável pela Ouvidoria deve ser distinto daquele que cuida da 
Administração de Recursos de Terceiros. 

A unidade de Ouvidoria deve ser distinta e independente das unidades envolvidas 
diretamente com o provimento dos produtos e serviços aos clientes e usuários em geral, 
bem como deve ser segregada dos serviços de Auditoria e Compliance. 

4. RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS DE CONTROLES 

a) Call center (Intergrall-Uranet) 

Foi firmado Contrato de Prestação de Serviços através da Associação Nacional das 
Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores, Câmbio e Mercadorias - ANCORD para o 
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atendimento das reclamações dos clientes e usuários dos produtos e serviços da 
NECTON. 

 Pelo acordo, a ANCORD se compromete a prestar os seguintes serviços 
através das instalações da URANET: 

 Prover recursos de Infra-estrutura física e tecnológica para atendimento 
telefônico receptivo e ativo através de DDG0800; 

 Efetuar atendimento automatizado através de URA – Unidade de Resposta 
Audível durante 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana; 

 Manter atendentes habilitadas e treinadas durante 12 (doze) horas diárias, 
de 2ª a 6ª feira, que se identificam como NECTON e seguem um script pré-
definido; 

 Recepcionar e registrar no Sistema de Controle (Intergrall - URANET) as 
reclamações dos clientes e usuários; 

 Disponibilizar à Ouvidoria através da Internet as informações registradas 
pelas atendentes em sua base de dados, acessadas através de login e 
senha; 

 Manter gravação dos atendimentos feitos pelo Call Center pelo prazo de 30 
dias, em tempo real e em mídia eletrônica após este período; e 

 Manter em mídia eletrônica pelo prazo de 5 (cinco) anos o registro dos 
atendimentos, do encaminhamento do processo e da resposta ao 
Reclamante, registradas no sistema de controle. 

 Os clientes e usuários serão orientados a se utilizar do número de telefone 
0800 72 77 764 para encaminhar suas reclamações, mas a Ouvidoria pode 
acolher manifestações efetuadas por outros meios. 

A Estrutura acima mencionada disponibiliza aos ouvidores as informações registradas 
pelos atendentes em sua base de dados; e mantem pelo prazo de 5 (cinco) anos o 
registro dos atendimentos, do encaminhamento do processo e da resposta ao 
Reclamante, registradas no sistema de controle. 

b) Diretor de Ouvidoria 

 Aprovar a Política da Área de Ouvidoria; 
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 Submeter o(s) integrantes(s) da Ouvidoria a exame de certificação e a 
promover periódica atualização dos conhecimentos do(s) integrantes(s) da 
Ouvidoria, incluindo nos processos, produtos e serviços da NECTON; 

 Monitorar e aprovar e/ou reprovar soluções adotadas, dotando a NECTON 
de infraestrutura capacitada para o atendimento das reclamações de 
clientes e usuários de seus produtos e serviços; 

 Atentar se a divulgação da Ouvidoria está sendo feita com a abrangência 
necessária, atingindo todos os canais disponíveis, de forma a facilitar o 
contato dos clientes com o Ouvidor; 

 Tomar conhecimento das principais ocorrências, através de contato com o 
Ouvidor e acompanhar as soluções e, principalmente, avaliar a necessidade 
de melhorias na Corretora; 

 Avaliar Relatório relativo as atividades de ouvidoria para atendimento a 
Resolução Bacen nº 4.433 e ICVM 529/2012 nas datas base de 30 de junho 
e 31 de dezembro e, sempre que identificada ocorrência relevante; 

 Receber retorno do Relatório e avaliar Pareceres da Auditoria Interna e 
Auditoria Externa e seus respectivos planos de ação; 

c) Ouvidores 

 Realizar a recepção e o registro das reclamações dos clientes e usuários de 
produtos e serviços em sistema interno de controle, com identificação de 
número de protocolo; 

 Prestar esclarecimento 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; 

 Prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes sobre 
o andamento de suas demandas e das providencias adotadas. necessários 
aos clientes, durante o andamento de suas demandas, bem como observar 
o limite de 10 dias úteis para a conclusão do processo; 

 Validar a análise e tratamento das demandas priorizando os chamados por 
número de protocolo, complexidade e nível de criticidade sendo: 1 – 
Regulamentar, 2 - Disposição Geral e 3 - Por decisão interna da Instituição   
e, encaminhar a resposta final, com a solução da demanda do Reclamante, 
dentro do prazo legal; 
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 Encaminhar ao Diretor Responsável pela Ouvidoria propostas de medidas 
corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas internas, em 
decorrência da análise das reclamações recebidas; 

 Manter todos os relatórios da Ouvidoria aprovados em arquivo, pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, à disposição do Banco Central do Brasil e da Comissão 
de Valores Mobiliários, bem como os registros e controle das reclamações 
recebidas, evidenciando o histórico dos atendimentos e os dados de 
identificação dos reclamantes - clientes e usuários dos produtos e serviços 
da NECTON, com toda a documentação e histórico das providências 
adotadas; 

 Divulgar claramente aos clientes e Colaboradores os canais disponíveis da 
Ouvidoria (telefone, endereço e e-mail). 

 Atender à solicitação das Auditorias internas e externas quanto à 
documentação referente a Ouvidoria.  

 Caso a reclamação seja efetuada via RDR – Sistema de Registro de 
Demandas do Cidadão – CVM Web Serviço de Atendimento ao Cidadão e 
Canal Ouvidoria B3 – a instituição tem o prazo de até dez dias úteis para 
encaminhar a resposta aos interessados (Bacen e ao reclamante); 

 A resposta das reclamações, dos órgãos reguladores, deverá ser 
encaminhada por meio eletrônico, ou por correspondência registrada, 
enviada ao endereço indicado no cadastro do cliente, ou para o endereço 
informado.  

 Desenvolver estatística e relatórios acerca das demandas para servir de 
auxílio à implementação de medidas que mitiguem a ocorrência de falhas 
operacionais e de atendimento, contribuindo para o aprimoramento dos 
controles internos; 

 Elaborar Relatório relativo as atividades de ouvidoria para atendimento a 
Resolução Bacen nº 4.433 e ICVM 529/2012 nas datas base de 30 de junho 
e 31 de dezembro, com dados qualitativos e quantitativos, proposições 
corretivas e de melhoria nos processos internos realizados no período.  

 Elaborar, ao final de cada semestre, e enviar ao Diretor Responsável pela 
Ouvidoria, Relatório com os dados quantitativos e qualitativos acerca da 
atuação da Ouvidoria, contendo as proposições corretivas e de melhoria 
dos processos internos realizadas no período; 
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 Obter aprovação e registro dos comentários do Diretor de Ouvidoria, 
Parecer (apreciação) da Auditoria Interna e Análise (revisão) da Auditoria 
Externa sobre o Relatório apresentado, bem como solicitar posicionamento 
da assessoria jurídica quando julgar necessário; 

 Informar retorno e Pareceres sobre o Relatório ao Diretor de Ouvidoria e 
Comitê Diretivo. 

 O entendimento do problema deve ficar claro, caso contrário, a Ouvidoria 
deve entrar em contato com o reclamante para melhores esclarecimentos 
e/ou complementação de documentos, estabelecendo prazo para a entrega 
(sob pena de arquivamento da demanda), devendo ainda documentar essa 
solicitação. 

 Poderá haver recusa de análise da demanda se for constatado que esta 
seja: 

 Sem pretensão definida ou que não seja pertinente à responsabilidade e 
ao negócio da Corretora; 

 Carente de fundamento, ou seja, que não tenha bases suficientes e 
específicas; 

 Proposta de má-fé, ou seja, reclamações de caráter malicioso ou que 
tenham sido geradas para obter alguma vantagem competitiva. 

 Utilizar curso de ação em resposta a uma reclamação dependendo de sua 
natureza, complexidade e urgência. As seguintes opções devem ser 
utilizadas: 

 Investigar diretamente. 
 Promover o diálogo entre o reclamante e a NECTON, visando alcançar 

uma solução satisfatória para as partes. 
 Facilitar conciliação ou mediação, ou solicitar a intervenção de terceiros, 

objetivando a solução imediata. 
 Caso as estratégias acima não consigam resolver o problema, decidir 

por realizar investigações adicionais, ou, se tiver algum limite financeiro 
de alçada e a demanda posicionar-se dentro dele, decidir pela sua 
imediata reparação. 

 Empenhar-se em assegurar que os acordos entre as partes (quando 
houver) contenham disposições sobre revisão e monitoração, mediante a 



                                                              

 

 
 
Política e Procedimentos 

de Ouvidoria  

MCI- Manual de Controles Internos 

Código: MCI -Pol.65 

Versão: 4º  
Revisado em: 30/10/2020 
Próxima revisão: 30/10/2021 

 

6 

 

inclusão de Cronogramas e compromissos mutuamente aceitos, no texto do 
acordo gerado. 

 Em caso de justificada impossibilidade de atendimento da demanda no 
prazo máximo de 10 dias a Ouvidoria da instituição deve, dentro deste 
prazo, comunicar ao demandante as providências já adotadas, as razões de 
tal impossibilidade e o novo prazo para resposta final, que não poderá ser 
superior ao prazo de 10 dias, a contar da data da comunicação. 

 Falar sobre prioridade no atendimento das demandas 

 A NECTON disponibiliza os seguintes canais de atendimento aos seus 
clientes: 
 contato telefônico 0800 72 77 764 
 correspondência física e presencial;  
 acesso ao site institucional NECTON, www.necton.com.br/ouvidoria, por 

meio formulário eletrônico padrão; e 
 horário de atendimento de segunda a sexta das 09:00 as 18:00. 

          

d) Áreas Administrativas e Operacionais 

 Atender às solicitações de clientes realizadas através da Ouvidoria dentro 
do prazo legal; 

e) Departamento Jurídico 

 Manter atualizado o Estatuto Social, em atendimento à Legislação.  

 Dar suporte as áreas dentro da sua competência. 

f) Riscos e Pontos de Controle 

RISCOS 

RC = Risco de 

Crédito 

RLe = Risco 

Legal 

RLi = Risco de 

Liquidez 

RO = Risco 

Operacional 

RM = Risco de Mercado 

 

RI = Risco de Imagem 

RC RLi RM RLe RO RI PONTOS DE CONTROLE 

   X X X 
Estrutura da Ouvidoria compatível com a natureza e a complexidade dos 
produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da NECTON. 
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   X X X 
Ampla divulgação da Ouvidoria junto aos clientes/usuários, bem como de 
informações completas acerca da sua finalidade e forma de utilização. 

   X X X 
Ampla divulgação e manutenção permanentemente atualizada no n° de 
telefone relativo ao serviço DDG0800. 

   X X X 
Registro do n° do DDG0800 da Ouvidoria no UNICAD do BACEN, no módulo 
Dados Básicos, mantendo-o permanentemente atualizado. 

   X X X 
Informações sobre a Ouvidoria e seus membros no Estatuto Social da 
NECTON. 

   X X X Designação perante o BACEN dos nomes do Ouvidor e Diretor responsável 
pela Ouvidoria e manutenção atualizada da informação. 

   X X X 
Existência de sistema e processo de registro e controle das reclamações 
recebidas. 

   X X X 
Observação do prazo previsto para encaminhamento de resposta ao 
Reclamante, sem ultrapassar o limite de 30 dias corridos. 

   X X  
Existência de Relatório semestral quantitativo e qualitativo acerca da 
atuação de Ouvidoria. 

   X X  

Existência de Relatório relativo às atividades da Ouvidoria elaborado pelo 
Diretor responsável pela Ouvidoria, na forma revista pelas normas do 
BACEN, nas datas base de 30 de junho e 31 de dezembro e, sempre que 
identificada ocorrência relevante.  

   X X  
Menção das proposições da Ouvidoria no Relatório do Diretor responsável, 
bem como da situação de cada uma delas em termos de seu acatamento 
pela Diretoria e sua implementação.  

   X X  
Existência de manifestação da Auditoria Interna e/ou Externa acerca da 
adequação da estrutura, dos sistemas e dos procedimentos da Ouvidoria, 
bem como sobre o Relatório do Diretor responsável. 

   X X X 
Respeito ao prazo de encaminhamento do Relatório da Diretoria, 
acompanhado da manifestação/parecer da auditoria externa ao BACEN, 
mediante transmissão de arquivo eletrônico via PSTAW10. 

   X X X 
Existência de Exame de Certificação dos integrantes da Ouvidoria, 
organizado por Entidade de reconhecida capacidade técnica. 

   X X X 
Garantia de atualização periódica dos conhecimentos dos integrantes da 
Ouvidoria. 
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5. GOVERNANÇA CORPORATIVA, COMPLIANCE E GESTÃO DE RISCOS  

Caberá assegurar a aderência desta Política às normas vigentes e às demais políticas 

internas da NECTON.  

6. AUDITORIA INTERNA  

Caberá à Auditoria Interna fiscalizar cumprimento desta Política e recomendar eventuais 

ações corretivas. 

7. APROVAÇÃO  

Este documento foi revisado e seu conteúdo atenderá as necessidades regulatórias e de 

melhores práticas aplicáveis da NECTON. Estará vigente a partir de sua publicação.  

8. VIGÊNCIA  

Este documento deve ser revisado anualmente ou quando tiver alguma mudança na 

estratégia ou outros eventos de força maior que demandem uma atualização.  

9. HISTÓRICO DE REVISÃO 

 
 

Versão: Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: 

Nome  Ouvidoria  
Governança 

Corporativa  

Diretoria  

 

10. ANEXO - FLUXOGRAMA 

 



                                                              

 

 
 
Política e Procedimentos 

de Ouvidoria  

MCI- Manual de Controles Internos 

Código: MCI -Pol.65 

Versão: 4º  
Revisado em: 30/10/2020 
Próxima revisão: 30/10/2021 

 

9 

 

 
 
 
 

 
 

 


