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I. INTRODUÇÃO 

 

A da Accendo Serviços Financeiros Ltda. e da Accendo Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários Ltda. (em conjunto a “ACCENDO”)  possui Ouvidoria, nos termos da Resolução nº 

4.433, de 23 de julho de 2015, publicada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) cuja finalidade é de 

assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor 

e de atuar como canal de comunicação entre a ACCENDO e seus clientes. 

A Ouvidoria é um canal que existe para dar o devido encaminhamento às manifestações sobre os produtos 

e serviços prestados pela ACCENDO aos clientes que recorreram ao SAC, mas não tiveram a sua 

solicitação atendida. Através do número de protocolo, o demandante pode acompanhar o andamento de 

sua solicitação. 

 

A Ouvidoria terá as seguintes atribuições: (a) 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 ACCENDO; (b) atuar como canal de comunicação entre a ACCENDO e os clientes e usuários 

de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e (c) informar à Diretoria da ACCENDO a 

respeito das atividades de Ouvidoria. 

 

As atribuições da Ouvidoria abrangerão as seguintes atividades: (a) atender, registrar, instruir, analisar 

e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (b) prestar 

esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para 

resposta, o qual não pode ultrapassar 10 (dez) dias úteis; (c) encaminhar resposta conclusiva para a 

demanda no prazo informado no item (b); (d) manter a Diretoria da ACCENDO informada sobre os 

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

adotadas pelos Diretores da ACCENDO para solucioná-los; e (e) elaborar e encaminhar à auditoria interna 

e à Diretoria, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades 

desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. 

 

O Ouvidor será indicado por, no mínimo, três quartos de votos dos sócios para um mandato de 4 (quatro) 

anos, dentre os sócios ou funcionários da ACCENDO que possuam o conhecimento necessário e não 

tenham conflito de interesse com as atividades a serem desenvolvidas. O Ouvidor pode ser destituído caso 

passe a exercer outras atividades que possam resultar em conflito de interesses com as atividades da 

Ouvidoria, ou em caso de descumprimento pelo Ouvidor de quaisquer disposições previstas neste contrato 

social, no Acordo de Quotistas ou no seu contrato de trabalho, conforme aplicável, bem como na legislação 

ou nos manuais e políticas da ACCENDO. Em caso de caso de renúncia, destituição, morte ou qualquer 

outro motivo que cause o impedimento do exercício do cargo de Ouvidor, os sócios se reunirão para eleger 

o substituto, cuja eleição deve ser aprovada por, no mínimo, três quartos de votos dos sócios.  

 

Serão dadas ao Ouvidor as condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que 

sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. A Ouvidoria terá 

acesso às informações necessárias para elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com 

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

atividades e no cumprimento de suas atribuições. 

 

O Diretor de Ouvidoria e Ouvidor da ACCENDO é o Alexandre Frota, se encontre devidamente apto em 

exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica e foi devidamente 

designado perante ao BACEN. 
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II. RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO 

DIA 

A Ouvidoria é um canal que existe para dar o devido encaminhamento às manifestações sobre os produtos 

e serviços prestados pela ACCENDO aos clientes que recorreram ao SAC, mas não tiveram a sua 

solicitação atendida. Através do número de protocolo, o demandante pode acompanhar o andamento de 

sua solicitação. 

A Ouvidoria da ACCENDO funciona em dias úteis, de 10h00 às 17h00 através dos canais abaixo: 

E-mail: ouvidoria@accendo.com.br 

Telefone (ligações no Brasil): 0800 XXXXXXX 

Qualquer manifestação do usuário perante a Ouvidoria deve ser recebida e registrada ainda que a 

manifestação tenha outra natureza que não seja reclamação (elogios inclusive). 

Uma vez recebida a reclamação por telefone ou por e-mail, caberá ao Diretor de Ouvidoria preencher a 

planilha de controle, onde constará o nome do reclamante, o número de protocolo, a data e o horário do 

contato, e um resumo da reclamação e o parecer do Diretor de Ouvidoria. 

O reclamante receberá imediatamente um número de protocolo, o qual será utilizado sempre que entrar 

em contato com a Ouvidoria para tratar da reclamação. O reclamante poderá solicitar que o seu nome seja 

mantido em sigilo 

Caberá ao ouvidor, recebida a reclamação, esclarecer ao reclamante como funciona o processo 

administrativo de Ouvidoria, conferindo ao mesmo um prazo para a solução.  O prazo não deve ultrapassar 

10 (dez) dias úteis. 

 

III. VERIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO 

Uma vez cumpridas as formalidades de recebimento descritas anteriormente, caberá ao Diretor de 

Ouvidoria verificar se a reclamação é pertinente, observando os seguintes critérios: 

• se é pertinente aos negócios e responsabilidade da ACCENDO; 

• se tem bases pertinentes e específicas; e 

• se a reclamação é legítima, afastando todas aquelas que tenham caráter duvidoso ou que tenham 

finalidade política ou de desestruturação da instituição. 

Caso a Ouvidoria entenda por bem arquivar o processo, deverá comunicar imediatamente o reclamante 

da decisão, esclarecendo todos os motivos que levaram à tomada de decisão. 

O número de reclamações aceitas e rejeitadas deverá constar do Relatório de Ouvidoria. 

 

 

IV. FACILITAÇÃO, MEDIAÇÃO OU INVESTIGAÇÃO 

Considerando pertinente a denúncia, o Diretor de Ouvidoria poderá agir da seguinte forma: 

• Promover o diálogo entre o reclamante e a ACCENDO (ou a parte envolvida), visando gerar uma 

solução gerada pelas próprias partes; 

• Conciliação ou mediação através da Ouvidoria ou de terceiros indicados pela Ouvidoria; e 

• Investigação pela própria Ouvidoria, com a propositura de soluções adequadas para a questão. 

 

V. ENCERRAMENTO 
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A Ouvidoria poderá encerrar o procedimento quando considerar que houve uma solução satisfatória ou 

quando concluir que a investigação não surtirá efeitos e deverá registrar isto na planilha de controle. 

 

VI. MONITORAÇÃO 

 

O  Diretor de Ouvidoria deve verificar se os acordos e soluções tomadas serão integralmente cumpridos 

pelas partes, mediante monitoramento do processo de solução, ainda que continuado. 

 

A Diretora de Compliance e Risco Operacional auxilia o Diretor de Ouvidoria quando solicitada e utiliza 

os registros da ouvidoria em sua análise de risco operacional. 

 

VII. RELATÓRIO SEMESTRAL DE OUVIDORIA 

O Diretor de Ouvidoria elabora e encaminha à auditoria interna e à Diretoria, ao final de cada semestre, 

nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro, o Relatório Semestral de Ouvidoria que é um relatório 

quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas 

atribuições. Ademais, este Relatório Semestral de Ouvidoria é publicado no website da ACCENDO. 

A Relatório Semestral de Ouvidoria demonstra: (i) datas, históricos, estatísticas e pessoas envolvidas por 

incidência; e (ii) a natureza das reclamações, o nível de criticidade (pontual ou sistêmica), solução desejada 

e solução obtida. 

Ademais, mensalmente, a ACCENDO deve enviar o documento pelo STA, de acordo com o leiaute do 

arquivo ARDR001 ao BACEN.  

 

VIII. TREINAMENTO 

A ACCENDO irá prover a sua equipe de treinamento e aperfeiçoamento técnico necessário (com a devida 

certificação), dentro dos prazos previstos na Resolução n. 3477, do Banco Central do Brasil. 

 

IX. REGISTRO DE VERSÕES 

 

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Setembro de 2019 Versão Inicial Preparado pelo CRO e aprovado pela Diretoria da 

ACCENDO. 

 

 

*** 


