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Apresentação
Este relatório tem o objetivo de tornar mais transparente a relação da
Bancorbrás Consórcios com os clientes. Nele, você vai encontrar um panorama
geral da Administradora de Consórcios e informações sobre atendimento ao
cliente e atribuições da Ouvidoria, além de um posicionamento sobre a
atuação desta com os Órgãos Reguladores e de Defesa do Consumidor.
A Ouvidoria Bancorbrás Consórcios atua na mediação das relações
consumeristas entre os clientes e a Administradora de Consórcios, quando
superados os canais primários de atendimento, de forma estratégica,
exercendo a gestão do relacionamento e comunicação com os consumidores.
Atua ainda, como um fundamental indutor de melhorias na Instituição, gerindo
as demandas em conjunto com as diversas áreas da Administradora, para
identificar as causas-raízes das principais reclamações, bem como implantar
planos de ação que enderecem as correções e/ou oportunidades de evolução
em produtos e serviços, visando alavancar a satisfação de nossos clientes.
Em síntese, entre os objetivos da Ouvidoria, também está o de manter um
relacionamento aberto e construtivo com os órgãos reguladores, contribuindo
para a evolução e o fortalecimento das relações de consumo.

Classificação das demandas
Tipo

Quantidade de demandas

Elogio

3

Informação

16

Reclamação

121

Reclame Aqui

26

Sugestão

2

Total

168

Informação
9.5%

Reclame Aqui
15.5%

Elogio
1.8%

Reclamação
72%

Quantidade de registros
Mês

Quantidade de demandas registradas

Janeiro

24

Fevereiro

24

Março

30

Abril

47

Maio

28

Junho

15

Total

168

28%

17,9%
14,3%

16,7%

14,3%
8,9%

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Motivo das demandas
Motivo das demandas de acordo com a Resolução BCB nº 28 de 23 de
outubro de 2020
Atendimento

84

Contemplação

18

Elogio Gestão de Vendas

2

Elogio Ouvidoria Interna

1

Encerramento de Grupos

3

Operações de Crédito

41

Publicidade e Propaganda Enganosa ou Abusiva

1

Relação contratual

5

Tarifas e Assemelhados

12

Vendas

1

Total

168
Atendimento - Consórcio
Contemplação

Elogio Gestão de Vendas - BAC
Elogio Ouvidoria Interna
Encerramento de Grupos
Operações de Crédito
Publicidade e Propaganda Enganosa ou Abusiva
Relação contratual
Tarifas e Assemelhados
Vendas
0

25

50

75

100

Canais de atendimento
Canais de atendimento das demandas
E-mail

73

Site

69

Telefone

26

Total

168

Site
41.1%

E-mail
43.5%

Telefone
15.5%

Considerações finais
Conforme estabelecido no Manual de Boas Práticas Ouvidoria Brasil, da
Associação Brasileira das Relações Empresa e Clientes - ABRAREC, uma das
principais responsabilidades da Ouvidoria é fornecer à Organização,
informações sobre as necessidades dos clientes para que ela possa
continuamente melhorar seus serviços, produtos e processos.
Deste modo, sugere-se que a Ouvidoria seja inserida dentro dos processos
de melhorias e inovações da empresa, como organismo participativo, tendo
em vista a tratativa de problemas apresentados pelos consumidores, ouvindoos de forma direta, buscando soluções para suas reivindicações e
identificando pontos críticos que estão impactando no relacionamento com
os clientes, propondo assim, melhorias assertivas, juntamente com as áreas
envolvidas.
No período analisado, realizamos as seguintes recumendações:
1 - Ocorreu um aumento nas demandas de consórcios, advindas dos canais: Bacen, Reclame Aqui, E-mail e Sistema de Ouvidoria, conforme verificase neste Relatório, ocorreu com o lançamento do Sistema Valores a Receber –
SVR do Banco Central do Brasil.
O prazo informado pelo BACEN aos consumidores, quando da consulta
sobre a devolução do saldo, foi de 10 dias úteis, e este em sua maioria, não
foi atendido pela BAC.
Sendo assim, recomendamos que para evitarmos a crescente de
reclamações, emitir uma nota pública, no sítio da companhia, informando e
disponibilizando aos consorciados, um canal específico para requerimento
dos valores; bem como com a possibilidade de atualização dos dados dos
clientes, deixando-os cientes que, mesmo com o prazo determinado dentro
do Sistema SVR, poderão ocorrer processos internos (como a atualização de
dados), que podem exceder o prazo informado inicialmente pelo BACEN.

2 - Verificamos, que os prazo de 10 dias úteis para as respostas de
Ouvidoria estavam sendo demandados em sua totalidade para as áreas
parceiras, deixando a Ouvidoria sem tempo hábil para realizar as análises e
finalizar as demandas de forma estratégica e conclusiva aos nossos clientes,
sendo assim propomos e implementamos um prazo de 05 dias úteis para as
tratativas da unidade reclamada e 05 dias úteis para analises da Ouvidoria.

