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1 Introdução  

A Política de Ouvidoria (“Política”) do Grupo VERT (“VERT”) ratifica o compromisso da alta administração 

em prover práticas e procedimentos específicos relacionados ao componente organizacional de ouvidoria 

da VERT.  O escopo da Ouvidoria consiste em atender os clientes que eventualmente precisem recorrer 

a uma instância superior de atendimento, assegurando a observância das normas legais e regulamentares 

relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre as empresas da VERT 

e os clientes usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. 

2 Objetivo 

Esta Política tem como objetivo definir e formalizar as regras e os procedimentos relacionados ao 

componente organizacional de ouvidoria da VERT.  

3 Aplicabilidade 

Estão sujeitos ao disposto na presente Política todos os sócios, diretores, administradores, funcionários, 

estagiários, clientes, prestadores de serviços e demais colaboradores da VERT (individualmente 

“Colaborador” ou, em conjunto “Colaboradores”). 

4 Base Normativa 

Essa Política está em consonância com:  

• Resolução do CMN nº 4.860/2020; 

• Circular Bacen nº 3.503/10; 

• Resolução CVM nº 43. 
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5 Diretrizes 

Em linha com a regulamentação vigente e com as melhores práticas do mercado, esta Política descreve 

os preceitos adotados pela VERT no que tange ao componente organizacional de ouvidoria.  

A VERT divulgará, de forma ampla, a existência da Ouvidoria, sua finalidade, suas atribuições e formas de 

acesso, nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços, contratos, materiais 

de propaganda e de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários 

garantindo o acesso gratuito ao atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes, inclusive 

por telefone, cujo número será divulgado e mantido atualizado nos sítios eletrônicos na internet (página 

inicial).  

O funcionamento da Ouvidoria será adequado o suficiente para que sua atuação seja pautada pela 

transparência, independência, imparcialidade e isenção, assegurando o acesso da Ouvidoria às 

informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total 

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

no cumprimento de suas atribuições.  

O diretor responsável pela Ouvidoria poderá desempenhar outras funções nas empresas da VERT, 

inclusive a de ouvidor, exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros.  

O número do telefone para acesso gratuito à Ouvidoria e os dados relativos ao diretor responsável pela 

Ouvidoria e ao ouvidor serão inseridos e mantidos permanentemente atualizados em sistema de registro 

de informações do Banco Central do Brasil. 

Os integrantes da Ouvidoria que realizarem as atividades mencionadas no art. 6º da Resolução do CMN 

nº 4.860/2020 deverão ser considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de 

reconhecida capacidade técnica. 

O atendimento da Ouvidoria será realizado através dos seguintes canais: 

• Telefone de contato para a ouvidoria: 0800-591-3385 (de Segunda à Sexta, exceto feriados 

das 09 às 12h e das 13h às 18h).  

• E-mail: ouvidoria@vert-capital.com; 



 

 

 

POLÍTICA DE OUVIDORIA 

 

6 

• Endereço para correspondência: Rua Cardeal Arcoverde, 2367 – 7° andar, Pinheiros – São 

Paulo/SP – Brasil  

5.1. Atribuições da Ouvidoria 

É de atribuição da Ouvidoria: 

i. atender, registrar, instruir, analisar e tratar formal e adequadamente as demandas dos 

clientes e usuários dos produtos e serviços da VERT; 

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 previsto; e 

iv. manter o conselho de administração informado sobre os problemas e deficiências 

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

para solucioná-los. 

5.2. Procedimentos Operacionais   

O atendimento prestado pela Ouvidoria: 

i. será identificado por meio de número de protocolo, o qual será fornecido ao demandante; 

ii. será gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento 

escrito ou por meio eletrônico, arquivada digitalmente a respectiva documentação;  

iii. poderá abranger, excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos 

canais de atendimento primário e as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, 

por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. 

O prazo de resposta para as demandas não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser 

prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o 
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número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante 

ser informado sobre os motivos da prorrogação. 

O sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela Ouvidoria, será capaz de: 

i. registrar o histórico de atendimentos, as informações utilizadas na análise e as providências 

adotadas;  

ii. controlar o prazo de resposta. 

Para que a Ouvidoria atenda as demandas de forma adequada, será necessário que o reclamante informe 

os seguintes dados:  

• Nome e sobrenome ou razão social do cliente; 

• CPF ou CNPJ; 

• E-mail para retorno ou endereço de correspondência; 

• Informar as sugestões/ reclamações. 

As informações relativas às demandas recebidas pela ouvidoria permanecerão registradas no sistema 

mencionado pelo prazo mínimo de 5 (cinco anos), contados da data da protocolização da ocorrência. 

5.3. Controles e Relatórios  

O diretor responsável pela Ouvidoria deverá elaborar relatório semestral quantitativo e qualitativo 

referente às atividades desenvolvidas pela Ouvidoria, nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro 

e encaminhará as informações ao conselho de administração, além de divulgar nos respectivos sítios 

eletrônicos na internet, em conjunto com as informações relativas às atividades desenvolvidas pela 

Ouvidoria.  

O relatório e a documentação relativos aos atendimentos realizados, bem como a gravação telefônica do 

atendimento, deverão permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos. 
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5.4. Vigência 

A presente Política deverá ser revisada anualmente ou em prazo inferior, sempre que assim requerido 

pelo regulador ou se observarem mudanças relevantes nas legislações aplicáveis e/ou nas condições 

descritas acima. Neste caso, serão envidados os melhores esforços para refletir as mudanças o mais breve 

possível 

6 Disposições Finais 

Esta Política deve ser aplicada em conjunto com as demais políticas e regras da VERT DTVM. 

Em caso de dúvidas quanto à aplicação ou a conflito a Diretoria de Compliance deverá ser consultada. 

Não serão aceitas alegações de desconhecimento do Colaborador para justificar qualquer desvio de 

conduta.   

7 Histórico de versões  

Versão Motivo  Data Responsável Descrição 

1.0 Versão Inicial  
abril.2022 Diretoria de 

Compliance 

Criação da Política 

8 Responsáveis pelo documento e aprovação 

Responsável Departamento 

Elaboração/ Revisão 
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Revisado pela Consultoria Jurídica 

Aprovação Administradores (Reunião dos Administradores) 

 


