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Aspar

Ouvid

Banco Central do Brasil
Estrutura Organizacional 

Departamento de Atendimento Institucional

Departamento de Promoção da Cidadania Financeira

Departamento de Comunicação

Ouvidoria

Assessoria para Assuntos Parlamentares e 
Federativos

Ouvidor: 
Indicação e subordinação ao Presidente do 

BCB. 
Supervisão técnica do Diretor de 

Relacionamento Institucional e Cidadania, 
trabalhando de forma integrada às demais 

unidades da DIREC

Decon
Departamento de Supervisão 
de Conduta

Coger
Corregedoria-Geral



Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Principais Atribuições

Tratar demandas dos 
públicos interno e externo 
relacionadas às atividades 

do Banco Central

Atuar no sentido de 
aperfeiçoar os serviços 
prestados pelo BCB ao 

públicos interno e 
externo

Monitorar a Lei de Acesso 
à Informação (LAI)  e atuar 

no sentido de ampliar e 
aprimorar a transparência 

da Instituição

Monitorar o  Plano de 
Dados Abertos do Banco 
Central, decorrente do 

Decreto 8.777/2016

TRANSPARÊNCIA
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL



Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Destacando algumas diferenças:

OUVID

DEATI

• Elogios, sugestões, reclamações sobre a atuação do Banco Central
• Recebimento de denúncias contra servidores
• Monitoramento do cumprimento da LAI e questões de transparência

• Reclamações contra instituições fiscalizadas pelo Banco Central
• Pedidos de informação com base na LAI
• Solicitação de informações sobre os assuntos de responsabilidade do BCB

• Apuração de denúncias encaminhadas pela Ouvidoria relativas a
possíveis irregularidades praticadas pelos servidores da Instituição

• Encaminhamentos à Comissão de Ética
COGER

OUVID x COGER x DEATI
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• Votos BCB nº 70/2006, 154/2006 e 198/2006
Criação da Ouvidoria, subordinada diretamente ao Presidente do BCB, e definição de sua estrutura básica.

• Regimento Interno do BCB
Vinculação do Ouvidor ao Presidente do BCB (art. 4º, inciso III, item 1.4, e art. 12, incisos XXV XL, alínea “e”,  e XLII); Competências da 
Ouvidoria e atribuições do Ouvidor (arts. 45 e 46)

• Portaria BCB nº 72.761 de 19 de setembro de 2012 
Designação do Direc para supervisionar as atividades da Ouvidoria.

• Lei nº 13.460 de 26 de junho de 2017 
Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.  

• Portaria BCB nº 94.502 de 9 de agosto de 2017
Estabelece procedimentos a serem observados no processo de atendimento de consultas formuladas à Ouvidoria Interna do BC

• Portaria BCB nº 99.601 de 13 de setembro de 2018
Estabelece procedimentos para o atendimento, pelas unidades do Banco Central, de  consultas formuladas por meio do Sistema de
Registro de Demandas do Cidadão (Sistema RDR). Atualização de portaria original de 2008.

• Portaria BCB nº 107.471 de 27 de abril de 2020
Dispõe sobre o recebimento de denúncias de ilícitos e de irregularidades praticados contra o Banco Central do Brasil, inclusive por seus 
servidores.

• Portaria CGU nº 581 de 9 de março de 2021
Estabelece orientações para o exercício das competências das unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal, instituído 
pelo Decreto nº 9.492, que institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal.

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Base Normativa
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Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Serviços de Ouvidoria – Tratamento de demandas

Fases do tratamento:

- Análise inicial e encaminhamento à área técnica

- Elaboração e envio da resposta ao cidadão, com base nos subsídios recebidos

➢ Denúncias são encaminhadas à Corregedoria-Geral do BCB ou à PGBCB

➢ Matéria alheia à competência da Autarquia: encaminhamento a outra Ouvidoria
(via Fala.BR) ou sugestão de direcionamento ao cidadão (quando fora do
Fala.BR)

Formas de registro:

- Fala.BR (com link no site e na intranet do BC – principal canal de entrada)

- Carta, Formulário impresso, Aplicativo BC+Perto (direcionados para Fala.BR)

- Central de Atendimento BC (145) e Presencial (em Brasília) - registrados pelo Deati e
transferidos à Ouvid para tratamento

➢ Todos os canais integrados a sistema próprio da Ouvidoria (R2D2)



Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Perfil das manifestações recebidas

Em 2020 foram recebidas 8.819 demandas (2019 – 4.581; 2018 – 2.376), pelo canal Fala.BR (inclusive as
reclamações contra IF, que são recepcionadas pela Ouvid e transferidas ao Deati via sistema próprio). Crescimento de
271,2% entre 2018 e 2020, após a implementação do Fala.BR.

A distribuição dos tipos de demandas típicas de Ouvidoria (1.208), cujo prazo médio de resposta foi de
5 dias corridos, foi a seguinte:

68%
63% 62%

22%

28%
31%

10% 8% 6%
1% 1% 1%

2018 2019 2020

Reclamações Sugestões Elogios Denúncias

Tendência de 
crescimento das 

sugestões em 2019 
sustentado em 2020



Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Análise das manifestações recebidas no ano de 2020

Entre as sugestões, o assunto “normas” foi o mais registrado em 2020, por conta principalmente do
impacto da pandemia. Entre as reclamações, além do assunto “normas” também se destacaram as
manifestações relacionadas à atuação do BCB no relacionamento IF/cliente”.

Reclamações Sugestões Elogios

Normas

Atuação do BC

Sistemas

Atendimento

Meio Circulante - Cédulas

Outros



• Principais demandas: assuntos de pessoal, plano de saúde, administração dos espaços
físicos (biblioteca, garagem), serviços de informática.

• 28 manifestações: 17 reclamações, 1 elogio, 1 sugestão e 9 denúncias internas
(relacionamento entre servidores e chefia imediata).

• Queda de 79,7% em relação a 2019 decorrente do trabalho remoto e da menor utilização
da infraestrutura predial durante a pandemia de Covid-19

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Ouvidoria Interna – 2020

• A Ouvidoria Interna iniciou suas atividades formalmente a partir de 18 de julho de 2017
(portaria).

• Pós-atendimento aos serviços prestados pelos demais canais de atendimento primários.

• Canal de comunicação ascendente.

• Eventual mediação de conflito entre servidores/colaboradores e área técnicas.



Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Aperfeiçoamento de Processos e Serviços

S-PRO : Sistema de Acompanhamento de Propostas de Aperfeiçoamento de Processos e Serviços do Banco Central

Criado em 2016, para facilitar acompanhamento, tratamento e implementação das sugestões sobre serviços ou
processos do BCB, oriundas de demandas dos cidadãos e/ou público interno.

O S-PRO foi premiado no I Concurso de Boas Práticas promovido pela CGU, na categoria “Melhoria na prestação
de serviços públicos por meio de Ouvidorias”.
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Não Acatada

Entre 2013 e 2020, foram catalogadas 130 propostas de aperfeiçoamento, das quais 62,3% foram implementadas (81),

o que denota a efetividade dessa ferramenta.
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Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI)
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados com o fim de garantir o
acesso a informações.

Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012
Dispõe sobre procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a
classificação de informações sob restrição de acesso ao amparo da LAI.

Decreto 7.845, de 14 de novembro de 2012
Regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de
informação classificada e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento.

Portaria BCB nº 98.972, de 25 de julho de 2018 (atualização da portaria de 2012)
Estabelece procedimentos para atendimento às demandas formuladas com base
na LAI.

Portaria BCB nº 99.362, de 22 de agosto de 2018 (atualização da portaria de 2012)
Estabelece procedimentos relacionados à classificação de informações
produzidas ou custodiadas no âmbito do BC.

Resolução BCB nº 37, de 4 de novembro de 2020
Institui a Política de Transparência do Banco Central do Brasil

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Transparência e Monitoramento da LAI – Base Normativa



Transparência como valor institucional fundamental para:

• Melhoria da Governança Corporativa
• Ampliação da Participação Social
• Garantia da Integridade como conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção,

detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção, em apoio à boa governança.

Programa de Integridade - Criação:
(1) Comitê de Governança, Riscos e Controle (GRC): instância decisória (composta pelos membros da

Diretoria Colegiada); e do
(2) Subcomitê de Governança, Riscos e Controle (GRC – Integridade): instância de implementação e

monitoramento do Plano de Integridade (criado por meio da Portaria n. 97.981/2018)

A Ouvidoria é membro do GRC – Integridade, juntamente com outras unidades, tais como COGER, AUDIT,
DERIS (Riscos), COMUN (Comunicação), DEPES (Pessoal), DEMAP (Patrimônio), dentre outras, sob
coordenação da Secretaria Executiva.

Papel da OUVID: ampliação da transparência, em especial da ativa, e aprimoramento dos canais de recepção
de denúncias.

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Transparência e Monitoramento da LAI – Informações Gerais
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• Promover a Transparência Ativa (ex: Votos de normativos).

• Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação.

• Recomendar medidas para implementação e aperfeiçoamento das normas e procedimentos
necessários ao correto cumprimento da LAI.

• Monitorar o processo de transparência passiva.

• Monitorar o processo de classificação de informações – SISTEMA LAI.

• Garantir acesso às informações não sigilosas.

• Elaboração de relatórios gerenciais periódicos (VSQL semanal).

• Relacionamento com os órgãos de controle (CGU e OGU).

• Ponto focal na interlocução com a CGU e CMRI nos casos de recursos de 3ª e 4ª Instâncias,
respectivamente.

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Transparência e Monitoramento da LAI – Atribuições da Ouvidoria



• O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do BC é realizado pelo Departamento de Atendimento ao
Institucional (Deati) e monitorado pela Ouvidoria do BC.

• O BC tem apresentado queda da quantidades de demandas registradas ao amparo da LAI:

3.395 (2017) - 2.691 (2018) - 2.271 (2019) - 2.023 (2020)

Queda no número de pedidos ao BCB, ao passo que as demandas ao Poder Executivo Federal vêm
aumentando ano a ano nesse mesmo período 2017/2020 (120.549 - 127.313 - 128.889 - 153.603).
Na maioria dos casos o demandante é orientado a buscar as informações visitando à página do BCB
na internet, com indicação do passo a passo para encontrá-las. Além disso, a maior divulgação de
informações em transparência ativa tem contribuído para a redução do número de pedidos.

• dos vinte órgãos mais demandados, o BC:
I) recebeu o 4º menor percentual (5,16%) de recursos de 1ª instância decorrentes de demandas LAI;
II) foi o 3º colocado em termos de presteza no atendimento, com prazo médio de 4,82 dias.

• as demandas enviadas ao BC representaram 1,31% do total de demandas LAI do Poder Executivo
Federal;

• O resultado é fruto do empenho e envolvimento de todas as áreas do BC

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Transparência e Monitoramento da LAI – Destaques-Transparência Passiva



Entre 2017 e 2020, seguem alguns destaques em termos de evolução da transparência 
institucional: 

• disponibilização em transparência ativa dos votos regulatórios aprovados pela
Diretoria Colegiada do BC desde 1º de julho de 2017

• Disponibilização em transparência ativa dos votos do CMN a partir de janeiro de
2019.

• Redução dos prazos de classificação das Apresentações do 2º dia do COPOM, de 15 
para 8 anos (68 desclassificações e 63 reduções de prazo)

• Redução dos prazos de classificação dos Votos de Regimes Especiais, de 10 anos 
para:
• S1 e S2 - até 10 anos
• S3 – até 8 anos
• S4 e S5 – até 5 anos
(37 desclassificações e 23 reclassificações com redução de prazo)

• Redução dos prazos de classificação das Atas do COMEF de 15 para 8 anos

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Transparência e Monitoramento da LAI – Destaques -Transparência Ativa



Política de Transparência do BC (2020)
Aprovada pela Diretoria Colegiada, por meio da Resolução BCB nº 37/2020, contemplando
objetivos, princípios, diretrizes, responsabilidades e procedimentos de realimentação.

Publicação do Plano de Dados Abertos do BC (2021/2023)
Revisão do cronograma de acordo com as pesquisas/consultas públicas realizadas, e divulgação do
inventário de bases (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/dadosabertos).

Pesquisas e consulta de transparência (2020)
Levantamento acerca do nível de transparência do BC, e de bases de dados de interesse público a
serem disponibilizadas no Portal de Dados Abertos do BC

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Transparência e Monitoramento da LAI – Ações de Transparência 2020/21

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/dadosabertos


Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Transparência e Monitoramento da LAI – Pesquisa de Transparência

Destaques:
• Percepção de transparência apresentou padrão similar nas duas pesquisas;
• Qualidade > Disponibilidade > Facilidade de Acesso;
• Assuntos relacionados à missão do BC receberam, de modo geral, as maiores notas;
• Boas notas satisfatórias em ambas as pesquisas, embora superiores na Pesquisa Focus.
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Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016
Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal
Plano de Dados Abertos (PDA) do BCB, julho de 2016
Subcomitê de Transparência e Dados Abertos, no âmbito do GSI - Responsável pela
governança do PDA
Portal de Dados Abertos, criado em novembro de 2016

Acordo de Cooperação Técnica – BCB x Instituto Lemann - Concurso de Aplicativos

Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016
Institui a Plataforma de Cidadania Digital e dispõe sobre a oferta dos serviços públicos
digitais, no âmbito de órgão e entidades federais

Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019
Dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração 
pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de 
Dados.

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Dados Abertos – Base Normativa
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Destaques do Plano de Dados Abertos do BCB (2021-2023):

• Consultas públicas para priorização das bases de dados a serem disponibilizadas em formato 
aberto;

• divulgação de bases textuais em formato aberto;

• consolidação do valor institucional da transparência, prevendo-se a governança necessária 
para o alcance e a permanente sustentação dos resultados pretendidos:

- estabelece os responsáveis pela atualização das bases de dados;
- indica os canais de comunicação para interação com a sociedade;
- determina os padrões para a adequada catalogação e publicação dos dados a serem 
disponibilizados;

• Atualização do cronograma de abertura de bases de dados;

• Publicação do inventário de bases de dados do BC;

• Link para acesso ao PDA/BC: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/dadosabertos

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Dados Abertos – Plano de Dados Abertos do BC

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/dadosabertos


• Expansão do número de bases disponibilizadas, que passou de 454 disponíveis em nov/2016
para 3.344 bases de dados em mai/2021, representando 32,3% de todo o governo (10.349).

• No ano de 2020 o Portal acumulou 1.268.443 visualizações de página realizadas por 315.663
usuários.

• Inclusão de bases de alto interesse social, com destaque para as seguintes bases:
I. irregularidades que integram o ranking de reclamações sobre instituições financeiras

(IFs);
II. IFs autorizadas pelo BC;
III. taxas de juros por operações de crédito;
IV. tarifas de serviços financeiros;
V. localização de pontos de atendimento, agências e correspondentes;
VI. Ouvidorias de Ifs; e
VII. dados do SCR.

• Link para acesso ao Portal de Dados Abertos do BC: https://dadosabertos.bcb.gov.br/

• Realização do concurso CidaData para explorar o conjunto de dados abertos disponíveis no
portal.

Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Dados Abertos – Portal de Dados Abertos do BC - Destaques

https://dadosabertos.bcb.gov.br/


Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Dados Abertos - Outras Iniciativas de Promoção do Uso de Dados Abertos

Dados Abertos do Sistema Financeiro Nacional 
As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil divulgam e enviam várias informações ao BC.  Como algumas dessas informações não 
estão sujeitas ao sigilo e são de interesse público, para promover a competitividade, 
transparência e inovação no setor financeiro, o BC paulatinamente está passando a exigir a 
disponibilização das informações no formato de dados abertos em Catálogo específico 
(Catálogo de Dados Abertos das Instituições)

Link: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/dadosabertossfn

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/dadosabertossfn


Ouvidoria do Banco Central do Brasil
Dados Abertos – Portal - Visualizações e Usuários de 2017 a 2020
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Obrigado!

ouvidoria@bcb.gov.br

(61)3414-2793


