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Diretora responsavel pela Ouvidoria
Denise Yuri Santana Kaziura

Ouvidora
Aline da Silva Guimaraes

Equipe da Ouvidoria
Aline da Silva Guimaraes
Camila Santos Coppola
Fabiano da Silva Valencio
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Em atendimento ao disposto na Resoluck) CMN 4.433, de 23 .de julho de 2015, Instrugao CVM N° 529 de 01 de
novembro de 2012 e na Circular do Banco Central do Brasil, publicada em 27 de julho de 2010, vimos apresentar
Diretoria da RB Capital Investimentos Distribuidora de Valores Mobilikios Ltda. ("RB Capital DTVM"), o relatOrio
quantitativo e qualitativo das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no period() compreendido entre 1° de julho
a 31 de dezembro de 2018.

Apresentacao
A Ouvidoria da RB Capital DTVM atua como urn canal de comunicagao entre a companhia e clientes e usukios de
seus produtos e servigos, inclusive na mediagao de conflitos e presta atendimento de Ultima instancia as demandas
desses clientes e usuarios que nao tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primario da companhia.

I - Seca() Descritiva
Adequacao da Estrutura da Ouvidoria
A RB Capital DTVM esta comprometida corn o desenvolvimento e continuo aprimoramento dos canais de
atendimento das dennandas de clientes e busca criar solugoes inteligentes de engajamento de seus stakeholders
para satisfagao de seu palico consumidor.
A Ouvidoria esta estruturada, inclusive quanto ao quantitativo de atendentes ouvidores, e possui adequadas
rotinas, processos, equipamentos, sistemas e instalageies, levando-se ern consideragao a natureza dos servigos e
clientes da RB Capital DTVM.
Nao foram detectadas deficiencias que pudessem de alguma forma comprometer o desenvolvimento das
atividades da Ouvidoria e, por conseguinte, nao houve necessidade de encaminhar qualquer proposigao a
Diretoria.
A Diretora responsavel é a Sra. Denise Yuri Santana Kaziura e os ouvidores certificados sao a Sra. Aline da Silva
Guimaraes, a Sra. Camila Santos Coppola, e o Sr. Fabiano da Silva Valencio. 0 atendimento do canal é de segundafeira a sexta-feira das 09h as 18h, corn intervalo das 12h as 13h, (exceto feriados), no nOmero 0800 882 2700,
sendo que todas as ligagoes sao gravadas, ou por meio do e-mail ouvidoriaPrbcapital.com , ao qual apenas os
ouvidores certificados tern acesso.
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Exames de certificacao
Aline da Silva Guimaraes
Primeira Certificagao em Ouvidoria Financeira em 29 de maio de 2014 abrangendo os seguintes temas: Etica,
Fungao da Ouvidoria, C6digo de Defesa do Consumidor e Mediagao de Conflitos.
Camila Santos Coppola.
Prinneira Certificagao em Ouvidoria Financeira em 17 de setembro de 2015 abrangendo os seguintes temas: ttica,
Fungao da Ouvidoria, COdigo de Defesa do Consumidor e Mediagao de Conflitos.
Fabiano da Silva Valencio
Prinneira Certificagao em Ouvidoria Financeira em 29 de maio de 2014 abrangendo os seguintes temas: ttica,
Fungao da Ouvidoria, C6digo de Defesa do Consumidor e Mediagao de Conflitos.

II - Classificacao das Chamadas
Procedentes:
Trata-se de chamadas recebidas por clientes e/ou usuarios de produtos e/ou servigos da RB Capital DTVM
enderegando sugestoes, reclamagoes, elogios e den6ncias. Nestas situagoes o ouvidor classifica a chamada como
procedente, podendo, ainda, solicitar auxIlio da area afetada para a solugao da demanda e finalizagao do
atendimento.
V Procedente solucionada: reclamagoes procedentes que, alp& analise e procedimentos de regularizagao,
atendem as necessidades do cliente.
Procedente no solucionada: reclamagoes procedentes que, apos analise, nao atendem as necessidades
do cliente.
Improcedentes:
Demandas recebidas por engano: alguns clientes acessam esse canal de comunicagao por mero engano
(numero equivocado).
Demandas recebidas para obter informacoes (produtos, taxas, prazos, condiyOes e etc.): em
determinadas situagoes o cliente acessa o canal, porern inicia a comunicagao tratando de assunto no
pertinente a Ouvidoria, como, por exemplo, questionando sobre taxas, condigoes contratuais,
demandando informagoes sobre produtos, etc. Neste caso o ouvidor registra o protocolo do atendimento
e direciona a ligagao para o departamento apropriado para solucionar a demanda.
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III - Demandas recebidas
Controle de ligaciSes do 22 Semestre de 2018
Meses

Total de
Ligac5es

Ligacoes
Procedentes
Solucionadas

%

Ligacoes
Procedentes nao
solucionadas

%

Improcedentes

%

Julho

2

-

0%

-

0%

2

100%

Agosto

4

-

0%

-

0%

4

100%

Setembro

0

-

0%

-

0%

-

0%

Outubro

-

2

0%

-

0%

2

100%

0%

1

100%

0%

3

75%

-

-

Novembro

1

-

0%

-

Dezembro

4

1

25%

-

Total

13

-

-

-

A demanda procedente do dia 28/12/2018 (ID 253) foi recebida por intermedio de urn e-mail encaminhado por um
reclamante que alegava que o seu enderego eletronico havia sido incluido indevidamente em uma lista de
marketing de produtos distribuida a potenciais clientes da RB Capital DTVM. Ocorre que o reclamante vinha
recebendo as comunicagoes de marketing de forma recorrente e, segundo suas alegagoes, já havia solicitado a
exclusao de seu nome de tal lista, porem sem ter recebido qualquer retorno a sua solicitagao.
Como medida corretiva excluimos imediatamente o enderego eletronico do reclamante da referida lista e
enviamos a ele uma resposta. Para evitar que tal demanda volte a ocorrer incluimos urn paragrafo ao final do
material publicitario em referencia indicando a opgao de o destinatario solicitar a exclusao de seu nome e enderego
eletronico da lista de mailing mediante contato em enderego especificado. Esta medida corretiva entrara em vigor ,
a partir de 29/01/2019.
550 Paulo, 08 de janeiro de 2019.

Gime, (2)ulatiii
Aline da Silva Guimaraes
Responsayel prae vidoria
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