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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO  

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.  
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. 

 
 
Ao  
Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários. 
 
Em conformidade com o disposto na Resolução BACEN 4.860, de 23 de outubro de 2020 e 
Resolução CVM nº 43, de 17 de agosto de 2021, apresentamos o relatório semestral relativo 
às atividades da Ouvidoria do Banco BNP Paribas Brasil ao período de 01 de janeiro de 
2022 a 30 de junho de 2022.  
 
GOVERNANÇA 
A Ouvidoria do Banco BNP Paribas Brasil S.A. foi criada com a finalidade de assegurar a 
observância das normas legais e regulamentares, atuando como um canal de comunicação 
entre o Banco, seus clientes e terceiros para a recepção e envio para tratamento interno das 
demandas apresentadas, para análise e atendimento daquelas consideradas pertinentes, 
dentro do prazo legal.  
 
A Ouvidoria ocupa condição de órgão estatutário da Sociedade, em linha com a 
regulamentação vigente, conforme deliberado pela Assembleia Geral de 23 de outubro de 
2007. Seus membros, apesar disso, não se sujeitam a escrutínio, mas à aprovação dos 
respectivos nomes pela Diretoria Executiva e respectiva indicação ao Banco Central do Brasil 
e à Comissão de Valores Mobiliários. Suas atividades são apresentadas à Diretoria Executiva 
e ao Comitê de Auditoria em suas reuniões trimestrais. 
 
ESTRUTURA 
Conforme regulamentação vigente, a estrutura funcional da Ouvidoria é considerada 
compatível pela Sociedade diante da natureza, complexidade dos seus produtos, serviços, 
atividades, processos e sistemas. O Banco tem como clientes grandes empresas, 
multinacionais, instituições financeiras e investidores institucionais. 
 
O BNPP Brasil oferece uma extensa gama de serviços e produtos através de suas principais 
áreas de negócios no País: 
 

 Corporate & Institutional Banking; 
 Securities Services. 
 Asset Management. 

 
Neste contexto sua estrutura foi concebida tendo em conta também o perfil dos clientes do 
Banco e, principalmente, a quase inexistência de incidentes que requereram a mediação via 
Ouvidoria ou dos órgãos reguladores. As atividades de Ouvidoria são realizadas na Área 
Jurídica mas de modo apartado das atividades legais próprias dessa Área, estando 
autorizada a requerer o apoio das demais áreas da Sociedade, sempre que julgar necessário 
para atendimento das demandas apresentadas. O diretor responsável atualmente pela 
Ouvidoria é o Senhor Rogério Monteiro, que não exerce a função de ouvidor.  
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OUVIDORA 
A Ouvidora da Sociedade, Senhora Tâmara Martins Rachid, está devidamente habilitada 
desde 13 de março de 2020, por exame de Certificação em Ouvidoria emitido FEBRABAN – 
Federação Brasileira de Bancos, conforme determina o Capítulo VII – Da Certificação, da 
Resolução 4.860/20 do Banco Central do Brasil. Referida profissional acumula a função de 
Ouvidora com outras desempenhadas em favor da Sociedade. A segunda ouvidora, Senhora 
Gabriela Ricci Soares também se qualificou tecnicamente como ouvidora para atender às 
necessidades da área nas ausências da Senhora Tâmara, tendo sido igualmente certificada 
na forma estabelecida pela regulamentação em 11 de março de 2021, por exame de 
Certificação em Ouvidoria emitido pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. 
 
ATENDIMENTO 
A Ouvidoria da Sociedade está à disposição dos interessados pelo telefone 0800-771-5999, 
por e-mail (ouvidoria@br.bnpparibas.com) e pelo site institucional na rede mundial de 
computadores em brasil.bnpparibas Essas informações estão disponíveis em todos os 
documentos produzidos pela Sociedade destinados ao público externo, divulgados nas 
dependências em que há circulação de clientes e em sua página na rede mundial de 
computadores, conforme determina a regulamentação. 
 
Desde o começo de abril de 2020 a Ouvidoria vem atendendo exclusivamente por e-mail em 
razão da pandemia provocada pela COVID-19. 
 
ATUAÇÃO 
Como em semestres anteriores, pedidos de informações sobre os mais variados temas foram 
atendidos pela Ouvidoria diretamente ou tiveram seu atendimento direcionado às outras 
empresas do Grupo BNP Paribas no país, sempre que aplicável.  
 
Durante o período de 01 de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022, foram registradas 15 
(quinze) reclamações por meio do RDR - Sistema de Registro de Denúncias e Reclamações 
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central do Brasil, porém, todas 
relativas às outras empresas do Grupo BNP Paribas no Brasil. Tais demandas foram 
encaminhadas para as entidades responsáveis, para as providências necessárias. 
 
ANÁLISE QUALITATIVA  
A análise detalhada de todas as comunicações recebidas em nossos canais permite que as 
reclamações sejam encaminhadas às áreas responsáveis pelo relacionamento e uma vez 
tratadas, são classificadas da seguinte forma:  
 

 Procedente e solucionada: A reclamação é fundamentada e o cliente tem seu 
pedido atendido, no prazo regulatório; 
 

 Improcedente: A reclamação é considerada improcedente e seu atendimento 
é negado, no prazo regulatório. 

 
No período entre 01 de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022, a Sociedade registrou 857 
(oitocentos e cinquenta e sete) reclamações por meio de correio eletrônico (e-mail), sendo 
que, destas, apenas 01 (uma) delas foi considerada procedente e solucionada em seu canal 
de Ouvidoria.  
 
A respeito, vale consignar o correto tratamento que vem sendo dado pela Sociedade às 
reclamações que lhe foram apresentadas por clientes ou demais terceiros, comprovado pela 
inexistência de processo ajuizado por qualquer um deles em face da Sociedade, mesmo 
antes da criação da área de Ouvidoria. 

 

mailto:ouvidoria@br.bnpparibas.com


 

  
Documento público 

Página3 
 

ANALISE QUANTITATIVA 
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EVOLUÇÃO DOS ACESSOS POR TEMA TRATADO (E-MAILS) 
ANALISE QUALITATIVA 

O tema “fraude” acima mencionado, diz respeito a empréstimos fraudulentos ofertados por 
WhatsApp por estelionatários a pessoas físicas com restrições de crédito em nome desta 
Sociedade, empréstimos esses que foram objeto de comunicação feita ao Banco Central do 
Brasil e de representações formuladas perante as Policias Estadual de São Paulo e Federal. 

A Ouvidoria teve seus controles e procedimentos avaliados pela Inspeção Geral durante o 
primeiro semestre de 2022 que foi concluída com a atribuição do rating Globally Satisfactory. 
Os três findings registrados foram: incluir a divulgação dos canais de Ouvidoria ao público nas 
dependências do BNPP Brasil, revisão do controle das demandas dos clientes a fim de 
garantir a utilização de números de protocolo únicos para cada demanda recebida e 
implementar um controle para garantir o envio de avaliação da qualidade do serviço prestado 
pela ouvidoria para outros clientes e usuários, não apenas para as reclamações válidas, no 
prazo de um dia útil após o encaminhamento da resposta conclusiva. Todos os findings foram 
atendidos durante a inspeção e recomendações de melhoria foram implementadas durante a 
inspeção.  

São Paulo, 27 de julho de 2022 

______________________________________ 
Tâmara Martins Rachid 
Ouvidora 

______________________________________ 
Rogério Monteiro 
Diretor 


