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1. OBJETIVO 

Apresentar a sistemática de divulgação das informações internas e externas que podem 

afetar as atividades da NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, doravante 

denominada NUMBER ONE, abrangendo: 

• Recepção; 

• Análise de seu conteúdo; 

• Registro; 

• Distribuição. 

 

2. ALCANCE 

Aplica-se a todas as áreas da NUMBER ONE. 

3. ÁREAS GESTORAS 

Área de Gestão de Riscos e Compliance, Área de Ouvidoria, Área de Recursos Humanos 

e Designado da CIPA. 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 Responsabilidades 

4.1.1    Da Diretoria 

Recepcionar as informações relevantes que possam afetar as atividades e reputação da 

NUMBER ONE e tomar as devidas providências.  

Acompanhar o andamento, desenvolvimento e conclusão das ações. 

4.1.2    Do Responsável pela Área de Gestão de Risco e Compliance 

Verificar e divulgar diariamente as informações externas, que possam afetar as 

atividades da NUMBER ONE, em jornais, incluindo o Diário Oficial da União, e sites dos órgãos 
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reguladores, a saber: Banco Central do Brasil, Receita Federal do Brasil e outros órgãos, 

autarquias ou Ministérios que porventura publiquem normas relacionadas às atividades da 

NUMBER ONE. 

Elaborar o relatório de acompanhamento das ações corretivas, quando aplicável. 

Acompanhar o cronograma e desenvolvimento das ações necessárias para atender às 

Normas e Regulamentos externos. 

Reportar à Diretoria, sobre o andamento das ações necessárias para atender às Normas 

e Regulamentos externos. 

4.1.3    Do Gestor da Área de Ouvidoria  

A Number One disponibiliza aos seus clientes e usuários de serviços, um canal de 

discagem direta gratuita (0800 724 0244) e e-mail exclusivo (ouvidoria@number.com.br) para 

recebimento de críticas, sugestões e reclamações. Face a importância do tema, dispõe de 

Política, Procedimentos e Controles Internos específicos em documento apartado denominado 

Componente Organizacional de Ouvidoria - PCI.SOP.06,  revisado e aprovado pela Diretoria. 

O Gestor da área de Ouvidoria deve disseminar as informações recebidas para a sua 

área de atuação e respectivos colaboradores (quando aplicável). 

Deve ainda, em conjunto com o responsável pela área de Gestão de Riscos e 

Compliance, estabelecer o cronograma para implementação das ações necessárias ao 

tratamento da informação recebida pelos canais de comunicação, assim como atendimento às 

normas e regulamentos externos, nos casos em que não for fixada pelos órgãos emissores, 

dando imediata ciência à Diretoria quanto a data estabelecida para tal. 

4.1.4    Do Gestor da Área de Recursos Humanos 

 Disseminar toda e qualquer informação considerada importante ao colaborador, 

principalmente relacionada ao tema trabalhista, a cursos disponíveis de capacitação, de 

treinamento, ações sociais, avisos e/ou informativos internos buscando sempre promover o 

bem-estar do colaborador no meio corporativo.    

mailto:ouvidoria@number.com.br
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4.1.5    Do Responsável Designado da Área de CIPA 

 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) é composta tanto 

por empregados como por empregadores e tem o papel de prevenir acidentes, doenças 

causadas pelo trabalho, à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de 

violência nas atividades e nas práticas da CIPA. 

O designado é responsável por desenvolver anualmente, ações de capacitação, de 

orientação e de sensibilização dos colaboradores de todos os níveis hierárquicos da NUMBER 

ONE, auxiliando na promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho e temas 

relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em 

formatos acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações e na 

conscientização de todos. 

4.2    Canal da Transparência/Denúncia 

O Canal da Transparência/Denuncia se destina aos funcionários, colaboradores, 

terceirizados, clientes, usuários, parceiros e fornecedores da NUMBER ONE, para que possam 

registrar denúncias de eventuais suspeitas de violação à legislação em vigor e/ou as diretrizes 

estabelecidas pelo seu Código de Conduta e Ética.  

O responsável pelo Canal da Transparência/Denúncia deverá estar alocado no 

Componente Organizacional da Ouvidoria e possuirá, dentre suas principais atividades, a 

função de receber, evidenciar, analisar e dar tratamento formal e adequado às denúncias 

recebidas. O Canal da Transparência tem a finalidade exclusiva de acolher denúncias, sem a 

necessidade de identificação, sobre indícios de ilicitude relacionados à atividade fim da 

NUMBER ONE e sobre situações de assédios, desvios de conduta ou formas de violência de 

qualquer natureza no ambiente corporativo. 

4.2.1 Divulgação do Canal da Transparência/Denuncia  

A NUMBER ONE disponibiliza aos seus funcionários, colaboradores, terceirizados, 

clientes, usuários, parceiros e fornecedores, canal de comunicação localizado em sua página 

da web (site: www.number.com.br), assim como, e-mail exclusivo 



 

6 / 10 
 

(canaldatransparencia@number.com.br) para o recebimento de denúncias, com a garantia de 

não haver divulgação dos remetentes e seus relatos, quando requerido. Promove ainda a 

divulgação aos colaboradores, através da veiculação de informativos internos, evidenciando a 

importância do tema dentro da instituição.  

4.2.2 Tratamento 

 O Componente Organizacional de Ouvidoria da NUMBER ONE ao receber a denúncia 

será responsável pela análise preliminar, pela coleta da maior quantidade possível de 

elementos de convicção para formar juízo quanto à aptidão da denúncia para apuração e pela 

imediata comunicação ao diretor responsável pela área, que deverá definir as diretrizes do 

tratamento, podendo ser punitivas ou não, dependendo da natureza do objeto da denúncia. 

Nota 1: A comunicação anônima (do tipo denúncia) recebida não é passível de 

acompanhamento pelo denunciante, tampouco, acarreta obrigação de produção de resposta 

conclusiva. 

4.2.3 Elaboração de Relatórios do Canal da Transparência/Denuncia 

As informações acolhidas pelo Canal da Transparência serão objeto de análise e, para 

tal, haverá a emissão relatório específico, cuja periodicidade deverá ser semestral, 

referenciados nas datas base de 30 de Junho e 31 de Dezembro, contendo no mínimo as 

principais premissas: I - quantidade de comunicados recebidos, II - classificação das naturezas 

(pessoa física/pessoa jurídica, identificado/anônimo), III - áreas envolvidas no relato recebido, 

IV - prazo médio de tratamento do comunicado e V - as respectivas medidas tomadas pela 

NUMBER ONE. 

Os relatórios semestrais deverão ser aprovados pela Diretoria da NUMBER ONE e 

mantidos à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 05 anos. 

4.3 Canal Fale Conosco 

 As Informações acolhidas pelo Canal “Fale Conosco – Queremos ouvir você”, a 

disposição de todos os colaboradores, através do programa Comex®, serão objeto de análise 
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pela Diretoria, que terá a função de receber, evidenciar, analisar e dar tratamento formal e 

adequado ao tema. 

Trata-se de mais um Canal disponível onde devem ser recebidas mensagens com motivo 

de elogios, críticas, sugestões, relacionados ao ambiente corporativo, compartilhando 

informações importantes e alinhando demandas de forma a fortalecer as boas práticas de 

governança corporativa da instituição.  

 

4.4 Da Informação 

Toda informação, de origem interna e externa (exceto proveniente do Canal da 

Transparência e Ouvidoria), considerada relevante e/ou que de alguma forma traga reflexos 

nas atividades da NUMBER ONE, além de sua circulação, deverá ter evidências de 

conhecimento de todos os seus colaboradores. 

4.4.1    Das Informações Externas 

Ao receber a informação divulgada por qualquer órgão, seja ele regulador (Banco 

Central do Brasil e outros) ou não (imprensa, através de jornais, revistas e outro tipo de 

periódico, Mídias digitais), a área de Gestão de Riscos e Compliance analisará o seu conteúdo, 

no sentido de identificar os impactos nas atividades da NUMBER ONE. 

Destacará os assuntos e enviará, via e-mail, aos colaboradores, relacionados ao tema e 

à Diretoria. 

Se houver ações da NUMBER ONE para atender alguma norma / regulamentação 

externa, datas previstas para sua implementação serão negociadas pela Diretoria com os 

gestores das áreas responsáveis e informadas ao responsável pela área de Gestão de Riscos e 

Compliance para o devido acompanhamento. 

A negociação somente acontecerá nos casos em que não houver data definida pelo 

órgão emissor. Se houver data determinada, a mesma será mandatária e também registrada 

para acompanhamento. 
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O estabelecimento interno de data(s) para implementação de ações somente 

acontecerá nos casos em que não houver data definida pelo órgão emissor. Se houver data 

determinada, a mesma será mandatária e também registrada para acompanhamento. 

As informações externas (internet, redes públicas e/ou privadas), exceto relacionadas 

ao “Canal da Transparência e Ouvidoria”, serão acessadas pela área de Gestão de Riscos e 

Compliance, com o objetivo de capturar aquelas relevantes para a NUMBER ONE. 

A Diretoria sempre será informada sobre as ações que a NUMBER ONE deve tomar para 

atendimento de órgãos externos. 

4.4.2    Das Informações Internas 

As mesmas regras acima serão adotadas para as informações internas da NUMBER ONE. 

Exceto os Instrumentos Normativos do Manual de Sistema de Controles Internos (SCI) 

que serão aprovados e distribuídos pelo responsável pela área de Gestão de Riscos e 

Compliance, a área interessada, que deverá enviar a informação diretamente aos envolvidos, 

efetuando o seu registro conforme item 4.3.3 a seguir. 

4.4.3    Do Registro de Distribuição / Acompanhamento das Ações 

Todas as informações (externas e internas), exceto relacionadas ao “Canal da 

Transparência/Denuncia”, deverão ser enviadas pelos responsáveis das áreas de Gestão de 

Riscos e/ou Compliance e/ou Ouvidoria e/ou Recursos Humanos e/ou Designado da CIPA, a 

todos os gestores e Diretoria, bem como será solicitado à área afetada pela informação, a data 

prevista para a conclusão das ações necessárias para atender às Normas/Regulamentos 

externos. 

O acompanhamento das ações será efetuado pelo responsável da área comunicante, 

em conjunto com a área de Gestão de Riscos e Compliance da NUMBER ONE e validado pela 

Diretoria, contendo basicamente: 

 

• Assunto em destaque; 

• Data prevista para conclusão (a mesma identificada no registro de sua distribuição); 
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• Situação da providência (o que foi feito e o que falta fazer). 

 

 

5. NOVOS CANAIS 

A criação de novos canais de comunicação da NUMBER ONE, deverá contar com a 

análise prévia do gestor da área de Controles Internos e Compliance, contemplando sua 

aplicabilidade, período de utilização, seus requisitos e necessidade de implementação, 

devendo todo esse processo conter aprovação da Diretoria. 

Sua implementação, será precedida pelo estabelecimento de seus principais objetivos 

e sua forma de utilização, contendo minimamente: 

❖ Definição do tipo e canal; 

❖ Indicação de gestor e equipe responsável; 

❖ Prazos estabelecidos para início e resposta, réplica e tréplica; 

❖ Emissão de relatórios e sua periodicidade; 

❖ Definição de abrangência e forma de divulgação; 

❖ Necessidade de criação de grupo de trabalho, se aplicado. 

O acompanhamento das ações e respostas será efetuado pelo responsável do novo 

produto (canal), em conjunto, com a área de Gestão de Riscos e Compliance da NUMBER ONE 

e validado pela Diretoria. 
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6. OBJETIVO DO CONTROLE 

 

Objetivo do Controle 

a) Identificar a distribuição e recepção da informação interna e externa; 

b) Identificar os prazos para tomada de providências; 

c) Acompanhar a implantação e implementação das ações (situação e conclusão) 
decorrentes de informações e ou denúncias recebidas. 

Tipo de Risco 

a) Operacional e Legal; 

b) Operacional e Legal; 

c) Operacional, Legal e reputacional. 

Política Corporativa / 

Fundamento Legal 

Lei 14.457 de 22/09/2022, Resoluções CMN 4.968 de 25/11/2021,  4.859 de 

23/10/2020 e 4.860 de 23/10/2020 e Portaria 4.219 de 22/12/2022.  
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