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APRESENTAÇÃO 

Este Relatório, desenvolvido em atendimento à Resolução nº 4.860 do Banco Central 

do Brasil, tem o objetivo de tornar mais transparente à relação do Novo Banco Continental S/A 

Banco Múltiplo, com os clientes. 

 

SOBRE O NOVO BANCO CONTINENTAL 

O Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo iniciou suas atividades em 

16/05/1997. Atua principalmente na região sul do Brasil, com todos os tipos de operações 

financeiras, comerciais, comercio exterior, leasing e cartões de crédito. Atualmente trabalhamos 

fortemente com empréstimos consignados setor público e privado em todo o país. 

A Matriz está situada na cidade de Porto Alegre – Rio Grande do Sul – e conta com 

três agências: Porto Alegre/RS, Caxias/RS e Joinville/SC. 

 

MISSÃO E VISÃO 

 

Missão 

Gerar oportunidade de desenvolvimento econômico para os nossos clientes, 

colaboradores, acionistas e sociedade, através da diversidade e qualidade dos nossos serviços 

e produtos. 

 

Visão 

Ser o banco preferencial dos nossos clientes, comprometidos com a sociedade e o 

desenvolvimento econômico do País. Ser reconhecido como principal Banco Privado da Região 

Sul do País pela qualidade dos nossos serviços, ética e profissionalismo. 

 

A OUVIDORIA 

A Ouvidoria é a última instância de recorrência do cliente dentro da instituição. Seu 

objetivo é prestar atendimento aos clientes que não ficaram satisfeitos com a resposta recebida 

nos canais primários, buscando sempre resolver o problema de forma definitiva e identificar 

oportunidades de correção ou de aprimoramento de processos, produtos e serviços. 

 

INDICADORES DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA 

A Ouvidoria do Novo Banco Continental atende as disposições da Resolução 

CMN/BACEN nº. 4.860, através de componente organizacional único. 

Todos os atendimentos feitos sobre os produtos e serviços ofertados pelo Novo Banco 

Continental S/A – Banco Múltiplo, são recepcionados e registrados sistemicamente pela 

Ouvidoria, independente do meio em que ocorrem (e-mail, telefone ou presencial). 

Do total de demandas recebidas no segundo semestre de 2021, 82% foram avaliadas 

como improcedentes e as demais foram tratadas e solucionadas pela Ouvidoria. 

As demandas procedentes tratadas pela Ouvidoria referem-se aos seguintes temas: 
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Os clientes do NBC realizaram 71% das demandas via atendimento telefônico, 23% 

por e-mail e 6% de forma presencial. 

No tocante a avaliação direta de qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria a 

clientes e usuários, a pesquisa de satisfação e avaliação foi disponibilizada em todas as 

demandas registradas na Ouvidoria.  

Não recepcionamos nenhuma demanda em relação aos correspondentes. 

A Ouvidoria atua em conjunto com as demais áreas da Instituição para garantir a 

solução definitiva para o problema do cliente no menor prazo possível, observando sempre o 

prazo regulamentar máximo de até 10 dias úteis. 
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