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ESTRUTURA DA OUVIDORIA 
 

  A Resolução nº 4.433 de 23/07/2015, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre 

a constituição e o funcionamento de componente organizacional denominado “OUVIDORIA”, 

com o objetivo de assegurar os direitos relativos aos consumidores, bem como de atuar como canal 

de comunicação entre a instituição e seus clientes, dando oportunidades a críticas, sugestões, 

reclamações, elogios, dúvidas e inclusive na mediação de conflitos. 

 

  O componente organizacional “OUVIDORIA” da Direção S/A foi criado de acordo 

com seu porte, e compatível com a complexidade e a natureza de seus produtos ofertados, tanto 

para pessoas jurídicas, como para pessoas físicas. 

 

  Constituem como principais atribuições da ouvidoria: 

 

  I – 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; 

  II – atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de 

produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; 

  III – informar ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à Diretoria da 

Instituição, a respeito das atividades de ouvidoria. 

 

  Atividades que abrangem as atribuições da ouvidoria: 

 

  I – atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às 

demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; 

  II – prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, 

informando o prazo previsto para resposta; 

  III – encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo de  10 (dez) dias 

úteis contados a partir da data de abertura do protocolo da reclamação;  

  IV – manter a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências 

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

administradores da instituição para solucioná-los; e 

  V – elaborar e encaminhar à auditoria interna e à diretoria da instituição, ao final de 

cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela 

ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. 

 

  Procedimentos no atendimento prestado pela ouvidoria: 

 

  I – deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser 

fornecido ao demandante; 

  II – deve ser gravado, quando realizado por telefone, e quando, realizado por meio 

de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e 

  III – pode abranger, excepcionalmente, as demandas não recepcionadas incialmente 

pelos canais de atendimento primário; e 
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  IV – pode abranger as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por 

órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas.   

 

  Há o compromisso expresso da instituição no sentido de manter condições 

adequadas para o funcionamento da ouvidoria, de forma que sua atuação seja pautada pela 

transparência, independência, imparcialidade e isenção, assegurando o acesso as informações 

necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, conforme artigo 25º do 

estatuto da instituição. 

 

  Os clientes poderão acionar a Ouvidoria, quando não ficarem satisfeitos com a 

resposta apresentada pelos canais primários de atendimento da instituição. 

 

  Os canais de comunicação com a ouvidoria estão divulgados nos contratos, avisos, 

documentos de correspondência, no site www.direcaosa.com.br; e poderão contatar através de: 

 

  . correspondência ou presencialmente no endereço: Praça da República, 62,  4º 

andar conj. 41/43, bairro Centro – Santos/SP, CEP: 11.013-010; 

 . ligação gratuita para o telefone 0800-774-4147; 

 . e-mail: ouvidoria@direcaosa.com.br. 

 

  O Banco Central do Brasil disponibiliza aos clientes das instituições financeiras 

para fazerem seus apontamentos o canal denominado Sistema de Registro de Denúncias, 

Reclamações e Pedidos de Informações (RDR) no site: https://www.bcb.gov.br/RDR 

 

  Na utilização de quaisquer dos canais disponíveis, é necessário que o cliente 

informe o nome completo, CFP e informações para contato (telefone, e-mail e endereço de 

correspondência) para viabilizar o atendimento e atuação pela Ouvidoria. 

 

  O prazo para atendimento das demandas é de 10 (dez) dias úteis, após a data de 

abertura. Em caso de justificada impossibilidade de atendimento da demanda no prazo inicial, a 

Ouvidoria comunicará ao cliente ou ao órgão gestor, as providências já adotadas e as razões pela 

necessidade da prorrogação que deverá ocorrer ainda no decorrer do prazo inicial. 

 

  A ouvidoria encaminhará às áreas responsáveis, notificações e relatórios, caso seja 

necessário, encaminhará propostas de melhorias nos procedimentos, rotinas e normas, em 

decorrência da análise das reclamações recebidas. 

 

  Os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor, estão 

inseridos e mantidos atualizados no sistema de informações, na forma estabelecida pelo Banco 

Central do Brasil. 

 

  As atividades desenvolvidas pela ouvidoria são divulgadas no sítios eletrônicos na 

internet da instituição. 
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