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O que é a 
Ouvidoria?

A Ouvidoria da BB Tecnologia e Serviços é 
uma instância adicional de comunicação 
entre a Empresa e seus públicos de rela-
cionamento (interno e externo), para o re-
cebimento de sugestões, elogios, recla-
mações e denúncias, sendo também o 
canal para o recebimento de denúncias 
sobre atos ilícitos de corrupção relaciona-
dos a órgãos públicos, no escopo da lei nº 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Atua em segunda instância, de forma 
isenta e independente, garantindo sigilo, 
imparcialidade e confidencialidade, nos 
casos em que o interessado não obtiver 
resposta ou solução satisfatória junto às 
áreas da Empresa ou sentir-se insatisfeito 
com o resultado de um serviço.

A Ouvidoria recebe, registra, 
instrui, analisa e fornece tra-
tamento formal e adequa-
do às manifestações recebi-
das; além de propor aos 
gestores medidas corretivas 
ou de aprimoramento dos 
procedimentos e rotinas da 
Empresa.

O que faz a 
Ouvidoria?
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Agir com imediatismo, assistencialis-
mo ou paternalismo.

Atuar como central de atendimento, 
Auditoria, Controle Disciplinar ou Co-
missão de Ética.

Atuar em questões cujo assunto já 
está sendo tratado por meio de canal 
específico.

Ser responsável pela resolução das 
manifestações (esta é função da área 
a ser acionada pela Ouvidoria).

A Ouvidoria 
deve ser 
acionada 
se você...

O que não é função 
da Ouvidoria?

Não obtiver resposta satisfatória ou tempes-
tiva a pedido de informação, esclarecimento 
ou atendimento.

Quiser elogiar algum colega de trabalho, 
uma iniciativa da empresa, uma área etc.

Tiver ciência de alguma irregularidade.

Entender que qualquer direito tenha sido 
desrespeitado.

Desejar encaminhar sugestões sobre como 
melhorar os serviços prestados pela BBTS.
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Denúncia: comunicação de atos de irregularidades, des-
cumprimento de normas, leis ou outros regulamentos, 
incluindo casos de assédio moral, sexual, homofobia, racis-
mo e atos discriminatórios em geral.

Elogio: Demonstração de apreço, reconhecimento ou sa-
tisfação à qualidade dos serviços, processos ou procedi-
mentos adotados por áreas ou empregados da BBTS.

Reclamação: comunicação de insatisfação relativa a ser-
viço prestado por qualquer área, empregado ou presta-
dor de serviço da BBTS.

Sugestão: proposição de ideias ou de propostas de apri-
moramento dos processos e serviços prestados pela 
BBTS.

Tipos de manifestações
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SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES E ELOGIOS

A Ouvidoria enviará o número de protocolo e realizará 
uma avaliação da manifestação para identificar a melhor 
forma de tratá-la. Poderá responder a sua manifestação, 
solicitar que você a complemente, prestar orientações ou 
encaminhar para a área responsável pela avaliação do 
caso, dependendo do tratamento a ser dado. 

O que acontece
com a manifestação

após o registro?

DENÚNCIAS

Compete à Ouvidoria, receber as manifestações, verificando se há ou não elementos 
mínimos que possibilitem a análise dos fatos (Análise de Admissibilidade) e, sendo 
assim, encaminhá-las para as áreas de controle que darão o devido tratamento.

Ao final dessa etapa, o manifestante é informado sobre o encaminhamento dado à sua 
manifestação e sobre o encerramento da atuação da Ouvidoria na denúncia, não sendo 
fornecidas informações adicionais referentes a apurações conduzidas pela instância 
responsável.
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Não. Os envolvidos em investiga-
ções internas e os denunciantes 
que, de boa-fé, contribuírem com 
informações em relação a qual-
quer fato ou postura que venha a 
ferir o Código de Conduta da 
BBTS, as normas e procedimentos 
internos ou as leis vigentes, não 
poderão sofrer nenhum tipo de 
retaliação, sanção, perseguição 
e/ou qualquer forma de constran-
gimento por gestores imediatos e 
áreas envolvidas na investigação.

Registra-se que aqueles responsá-
veis por quebra de sigilo das infor-
mações dos manifestantes e 
adoção de ações de retaliação a 
denunciantes estão sujeitos à 
aplicação da NI116 – Regulamento 
Disciplinar.

Posso sofrer algum 
tipo de represália?

Meus dados serão 
mantidos em sigilo?

Sim. A Ouvidoria preserva a confidencialidade. 
O acesso aos dados pessoais, mediante autori-
zação do manifestante ou por decisão judicial, 
será feito somente quando necessário ao an-
damento do processo. No entanto, a Ouvidoria 
não se responsabiliza por informações disponi-
bilizadas ou divulgadas pelo denunciante a 
terceiros.

A Ouvidoria preserva o anonimato. A denún-
cia anônima (sem identificação), entretanto, 
somente prosseguirá após análise preliminar 
da Ouvidoria e a confirmação de indícios de 
veracidade, o que é condição fundamental 
para iniciar o processo de apuração. No entan-
to, a falta de dados do denunciante pode invia-
bilizar ou dificultar a apuração, em função da 
impossibilidade de contato para obter maiores 
informações ou esclarecimentos adicionais.
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PRESENCIAL
Gerência de Riscos, Controles Internos e Conformidade (Geric)
Estrada dos Bandeirantes, 7.966 - Camorim - Rio de Janeiro/RJ

Como posso acionar a Ouvidoria?

INTERNET
https://www.bbtecno.com.br/index.php/ouvidoria

TELEFONE
(21) 2408 9934
(segunda a sexta, das 09:00 às 12:00 / 13:00 às 18:00)

E-MAIL
ouvidoria@bbtecno.com.br

AUTOATENDIMENTO
Intranet/ Administrativo / Autoatendimento e Solicitações / Ouvidoria

OUVIDORA
Érica Gomes dos Santos

Para mais esclarecimentos acesse: 
NI 914 - Gestão de Ouvidoria, e os respectivos procedimentos.
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