
Relatório de Atividades 1º/2016 

 
  

O grupo Caixa Seguradora reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização e Saúde. 

O presente relatório tem por objetivo apresentar à Auditoria Interna, ao Comitê 

de Auditoria, à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Caixa 

Consórcios S/A administradora de Consórcios, informações qualitativas e 

quantitativas da atuação da Ouvidoria no 1º semestre de 2016 nos termos da 

legislação vigente.   

Relatório de Atividades da Ouvidoria 

Caixa Consórcios 

1º de janeiro a 30 de junho de 2016 



Relatório de Atividades 1º/2016 

 
2 

Sumário 

1 - Apresentação........................................................................................... 3 

2 - Aspectos Legais ...................................................................................... 4 

3 - Aspectos Funcionais da Ouvidoria .......................................................... 6 

4 - Atuação da Ouvidoria no 1º semestre de 2016........................................ 9 

5 - Proposições Encaminhadas pela Ouvidoria.............................................12 

6 - Critérios Utilizados para Qualificar a Procedência das Reclamações......13 

7 - Seção Estatística......................................................................................15 

8 - Considerações Finais...............................................................................16 



Relatório de Atividades 1º/2016 

 
3 

Apresentação 

A Ouvidoria da Caixa Consórcios é um canal de comunicação com o cliente, em instância administrativa, superior e 

diferenciada dos demais serviços de atendimento. Atua na defesa dos direitos dos consumidores por meio do recebimen-

to, apuração e tratamento adequado das reclamações, além de receber sugestões e elogios. 

A atuação da Ouvidoria busca prevenir possíveis demandas administrativas e judiciais e futuras situações de confli-

tos, sugerindo aos titulares das respectivas Unidades Organizacionais da Caixa Consórcios, aprimoramento nas rotinas 

e processos, bem como nas cláusulas dos contratos de consórcios. 

Está vinculada hierarquicamente ao Conselho de Administração da Caixa Consórcios, sob a forma e designação de 

Ouvidoria, e atende às demandas formuladas diretamente pelos clientes, sejam por correspondência, e-mail, telefone ou 

órgãos de controle e fiscalização e defesa do consumidor.  

A Caixa Consórcios conta com uma Ouvidora, indicada pelo Conselho de Administração da Administradora e atua 

de forma personalizada, independente, imparcial e com livre acesso a todos os setores para apuração do que se fizer 

necessário com vistas à solução requerida em cada situação que se apresente na Ouvidoria.  
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Aspectos  Legais 
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O componente organizacional 

de Ouvidoria para as instituições au-

torizadas a funcionar pelo BACEN 

foi instituído em caráter obrigatório 

por meio da Resolução 

nº 3477/2007. 

A estrutura de Ouvidoria que 

atende à Caixa Consórcios foi insti-

tuída pela Caixa Seguradora, em 

14/06/2005, mediante a edição e 

publicação da Resolução PRESI nº 

006/2005, e oficialmente reconheci-

da pela SUSEP em 15/07/2005. 

Dessa forma, coube à Caixa Con-

sórcios, naquela ocasião, adequar-

se às alterações e novas determina-

ções da Resolução BACEN 

nº 3477/2007, dentre elas a formali-

zação no Estatuto Social da Admi-

nistradora do referido componente 

organizacional, incluindo as atribui-

ções da Ouvidoria, os critérios de 

designação e destituição do Ouvidor 

e os compromissos da empresa pe-

rante a Ouvidoria. 

Assim sendo, a Ouvidoria da 

Caixa Consórcios foi instituída, for-

malmente, a partir da realização da 

Assembleia Geral e Extraordinária 

ocorrida em 28/03/2009. 

Em 25/03/2010 a Resolução 

BACEN nº 3477/2007 foi revogada 

pela Resolução BACEN nº 

3849/2010, que dispõe sobre a insti-

tuição de componente organizacio-

nal de Ouvidoria pelas instituições 

financeiras e demais instituições au-

torizadas a funcionar pelo BACEN, 

atualmente em vigor. 
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Aspectos  Funcionais 

da Ouvidoria 
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A Ouvidoria da Caixa Consórcios está segregada da unidade executora 

de Auditoria Interna e suas atribuições e responsabilidades estão previstas em 

Regulamento próprio, aprovado pela Diretoria Executiva em 18/04/2013 e pu-

blicado na intranet no dia 16/05/2013. 

As atribuições e responsabilidades da Ouvidoria também estão dispostas 

nos manuais normativos intitulados MN ORG 004 e MN ORG 006. 

Associado a estes manuais, a Ouvidoria, em atendimento a aspectos le-

gais e visando melhor difundir a sistemática para tratamento das ocorrências 

recepcionadas, publicou os manuais normativos AES 013, AES 020 e AES 040, 

e de procedimento específicos intitulados PROC AES 013, AES 020 e AES 

040. 
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Os Clientes e usuários dos produtos e serviços da Caixa Consórcios podem 

contatar a Ouvidoria pelos seguintes canais de comunicação: 

Atendimento telefônico gratuito: 

0800 702 4240, de 2ª à 6ª, das 8h às 18h  

Carta direcionada ao 

endereço da Ouvidoria  

E-mail 

Troca de informações relativas às 

ocorrências registradas junto aos 

Órgãos de Defesa do Consumidor 

- PROCONs  

ouvid_procon@caixaconsorcios.com.br  

A alçada financeira de decisão do Ouvidor é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por demanda e visa à solução de conflitos e a defesa dos 

direitos dos Clientes em sua relação contratual com a empresa
1
. 

2
Art. 13 do Regulamento Interno da Ouvidoria da Caixa SEGURADORA – “O Ouvidor tem, garantida obrigatoriamente, a alçada financeira fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) por 

evento, devendo ser cumprida em um prazo máximo de 5  (cinco) dias úteis.” 

ouvidoria@caixaconsorcios.com.br 

mailto:ouvid_procon@caixaconsorcios.com.br
mailto:ouvidoria@caixaconsorcios.com.br
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Atuação da Ouvidoria no 1º 

Semestre de 2016  

A Ouvidoria possui atividades ordinárias, tais 

como: relatórios mensais, pontos de contro-

les com as Unidades de Negócios, apuração 

e recomendações de melhorias, interlocu-

ções com órgãos reguladores e de fiscaliza-

ção, representação institucional e outros. 

Além destes, vale alguns destaques os quais 

seguem:  
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Nos pontos de controle realizados por meio 

de reuniões periódicas com os interlocutores 

da Ouvidoria na Caixa Consórcios, são apre-

sentados os indicadores da área, assim co-

mo as recomendações de melhoria, análises 

dos indicadores de crescimento ou diminui-

ção das reclamações, proposições de ações 

e alinhamentos, tendo como fundamento o 

relatório mensal de Ouvidoria encaminhado 

às Diretorias.  

Pontos de Controle 

Tem sido realizado um trabalho específico de análise dos dados estatísticos 

e verificado as correspondências das reclamações com o volume de negó-

cios, quantidade de clientes, geografia dos conflitos, causas raízes, causas 

de demandas procedentes e, também, das improcedentes. O avanço das 

análises, promoveram reflexão e diagnósticos mais precisos com aberturas 

de planos de ação pela Caixa Consórcios. Tal ação é uma continuidade do 

trabalho iniciado no ano de 2016 com a conscientização e implementação 

de modelo mental adequado para análise das ocorrências de Ouvidoria co-

mo insumo de melhoria. A continuidade do trabalho se dá por meio de reuni-

ões trimestrais onde são apresentadas as diversas análises e cruzamentos 

de dados para reflexões e proposições de ações.  

Sob o olhar da Ouvidoria 

A fim de aferir a qualidade de atendimento e 

respostas aos clientes, a Ouvidoria deu iní-

cio ao projeto de simplificação das respostas 

aos clientes. Para isso, conta com o auxílio 

da área de comunicação e empresa especia-

lizada em comunicação com o cliente. 

Simplificação 
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Foram realizadas escutas de ligações realizadas 

na Central de Ouvidoria, por amostragem para 

acompanhamento da qualidade dos atendentes. 

Qualidade dos Atendentes 

Inaugurou-se o “TELEFONE PROCON” – a Ouvidoria coloca à 

disposição dos atendentes dos PROCONs, via Central de servi-

ços de Relacionamento, um telefone exclusivo. O canal disponibi-

liza a resolução imediata de assuntos predeterminados e, ainda, 

envio de respostas em prazo diferenciado para as demais solici-

tações, exceto para os produtos das Empresas de Saúde e Previ-

sul, neste primeiro momento. 

Telefone Procon 

Visitas aos órgãos de defesa do consumidor com o objetivo de 

esclarecer sobre a composição da Caixa Consórcios e do grupo 

Caixa Seguradora, seus produtos, a atuação da Ouvidoria com os 

PROCONs e ações para as demandas ativas no órgão. 

Órgãos de Defesa do Consumidor 
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Proposições encaminhadas pela Ouvidoria 

Conforme disposto em legis-

lação, a Ouvidoria submete ao 

exame e manifestação da alta ad-

ministração, com base nas ocor-

rências recebidas, recomendações 

de melhoria dos produtos e pro-

cessos da Caixa Consórcios. 

As recomendações são en-

caminhadas por meio de formulá-

rio específico assinado pelo Ouvi-

dor, sempre que é identificada a 

necessidade de alguma melhoria, 

tendo a Unidade o prazo de até 15 

dias para se manifestar sobre o 

prazo de atendimento ou justificati-

va em caso de não ser acatada.  

A Ouvidoria, em parceria 

com a  área de conformidade e ris-

cos operacionais, utiliza sistema 

específico para registrar e tornar 

mais efetivo o processo de gestão 

de implementação das recomen-

dações emitidas. 
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Critérios utilizados para Qualificar a Procedência  

das Reclamações 

Toda reclamação recebida na 

Ouvidoria é registrada em sistema 

próprio e direcionada a Caixa Consór-

cios para obtenção de subsídios à 

formulação de resposta ao Cliente. 

Compete a Caixa Consórcios, 

em 1º nível, e à Ouvidoria, em 2º ní-

vel, avaliar se a reclamação é ou não 

procedente. 

Quando os legítimos interesses 

do Cliente – direitos estes pactuados 

em contrato e previstos na legislação 

– não são respeitados, a reclamação 

é qualificada como procedente. 

Além disto, a reclamação é 

classificada na condição de proce-

dente solucionada ou procedente não 

solucionada. 

A reclamação é finalizada como 

procedente solucionada se houver 

evidências, no subsídio apresentado 

pela Unidade, de que o direito do Cli-

ente foi restabelecido. 

Cumpre destacar que a Ouvido-

ria trabalha também com indicadores 

de prazo e qualidade. 
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Quanto melhor qualificado esti-

ver o subsídio, maiores condições 

tem a Ouvidoria de formular uma res-

posta a contento para o Cliente. 

Outra prática adotada pela Ou-

vidoria é a constante interação com 

os empregados responsáveis pelos 

subsídios na Caixa Consórcios, vi-

sando melhoria constante das infor-

mações e subsídios recebidos relaci-

onados às demandas dos Clientes. 

Há pontos de controle men-

sais , ocasião em que são discutidas 

melhorias de processos, produtos e 

qualidade no atendimento ao cliente. 
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Os dados estatísticos são apre-

sentados em relatórios mensais enca-

minhados à Diretoria e traz a evolu-

ção das ocorrências registradas na 

Ouvidoria quanto a quantidade men-

sal, o produto, a origem da ocorrên-

cia, a forma de contato utilizado, a 

classificação e qualificação de subsí-

dios encaminhados à Ouvidoria.  

As manifestações dos consumi-

dores são segregadas pelas nature-

zas: Atendimento, Tarifas e asseme-

lhados, Relação Contratual, Contem-

plação, Encerramento de Grupos, Pu-

blicidade Enganosa ou Abusiva, ou-

tros temas.  

Por meio dos dados estatísticos 

de atendimentos no 1º semestre com-

parados ao mesmo período do ano 

anterior, temos: 

Na análise dos dados do 1º se-

mestre do ano de 2016 comparado ao 

1º semestre de 2015, é possível ob-

servar que houve redução de -39% 

nas reclamações de Ouvidoria. No 

produto de consórcios é possível per-

ceber a concentração da origem das 

ocorrências no 0800 – Central de Ou-

vidoria (56%) e no BACEN (27%). 

A redução é o resultado inicial 

do plano de ação elaborado para di-

minuição das ocorrências, por meio 

da análise da causa raiz da reclama-

ção por cada área responsável na BU 

pela operação, trazendo, assim, análi-

se cirúrgica para a ação a ser adota-

da. Além disso, foram realizadas revi-

sões nos processos de back-office e 

contato ativo com o cliente no trata-

mento da reclamação. 

Vale destacar os pontos de con-

trole periódicos realizados com o BA-

CEN, por meio do qual são discutidas 

as reclamações abertas pelos clientes 

no referido órgão, com análise de pro-

cedência ou improcedência e alinha-

mento de processos. 

 

Seção Estatística 
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Considerações Finais 
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O trabalho da Ouvidoria é eficaz e agrega 

valor na medida em que atua: 

a. No atendimento às demandas específicas dos Clientes, 

com foco na satisfação dos mesmos e na melhoria da 

imagem da empresa; 

b. Na solução de problemas; 

c. Na prevenção de contenciosos administrativos e judiciais;  

d. Na melhoria da qualidade dos processos e produtos;  

e. Na redução de custos;  

f. Na mitigação de risco financeiro e de imagem; 

g. Na melhoria do clima organizacional. 
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A Ouvidoria da Caixa Consórcios está sempre pronta e alerta para aprimorar os 

métodos e resultados para atuar com excelência no atingimento de seus objetivos. Para 

tanto, observa-se de fundamental importância que as apresentações e os relatórios 

mensais, encaminhados mensalmente, bem como os relatórios semestrais, como este, 

sejam cada vez mais discutidos internamente.  


