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MENSAGEM DA OUVIDORIA

A Ouvidoria da POUPEX é o canal de comunicação de última instância disponível aos nossos clientes para resolução de suas reclamações com 
profissionalismo, empatia e transparência, utilizando linguagem simples e direta, respondendo às demandas de forma conclusiva e tempestiva.

Nosso compromisso com os clientes e com a solução dos seus problemas fundamentam a atuação da Ouvidoria, conforme previsto na 
Resolução CMN 4.860/20, a qual define as atribuições da Ouvidoria, da seguinte forma:

I - atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;
II - prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta;
III - encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; e
IV - manter o conselho de administração informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre 

o resultado das medidas adotadas pelos administradores para solucioná-los.

Essas reclamações possibilitam identificar melhorias contínuas nos processos, produtos, serviços e atendimento. Elas são tratadas diretamente 
com os gestores por meio de diálogo e negociação e, também, por meio do Sistema de Controles Internos da Instituição.

Nesse sentido, a Ouvidoria atua também como um canal de monitoramento que permite informar à Governança a percepção que nossos 
clientes têm da POUPEX, por meio de seus produtos e serviços, e assim possibilitar ações que busquem melhorar e otimizar as interações com 
seus clientes ao longo de sua jornada.

A Ouvidoria é composta de nove empregados com certificação emitida por instituições de reconhecida capacidade técnica. Os registros na 
Ouvidoria são monitorados por meio de sistema que possibilita gerenciar as demandas, com o acompanhamento de histórico de atendimento, 
prazo de resposta e emissão de relatórios. Essas informações estão inseridas nos padrões de acessibilidade e segurança utilizados na POUPEX, 
disponíveis na Internet e Intranet, sob responsabilidade da Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CODTI.

As atribuições da Ouvidoria estão contidas no Estatuto da POUPEX, em atendimento à Resolução CMN 4.860. 
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TRAJETÓRIA DA OUVIDORIA

CANAIS DE ATENDIMENTO

0800 647 8877

0800 646 4747

 

ouvidoria@poupex.com.brEm dias úteis, das 8h30 às 17h

Teleatendimento aos Surdos
Em dias úteis, das 8h30 às 17h

E-mail

www.poupex.com.br
Portal

Foi aprovada a criação 
do canal de ouvidoria, o 
qual foi disponibilizado 
em setembro de 2007.

O BACEN exige a criação 
de Ouvidoria em  todas 
as  instituições 
autorizadas a funcionar 
pelo BACEN.    

Em novembro foi 
disponibilizado aos 
clientes o canal de 
Ouvidoria.

Houve uma 
reestruturação da 
Ouvidoria com o 
objetivo de adequar sua 
atuação junto aos 
programas de melhorias 
dos processos com 
foco na experiência do 
cliente. 

2006 2007 2007 2020



5

NÚMEROS DA OUVIDORIA    

No segundo semestre de 2021 (2S21), a ouvidoria registrou 186 reclamações, tendo sido todas tratadas e respondidas no prazo regulamentar. 
Desse total, foram tratadas reclamações registradas nos canais disponibilizados pela Instituição, bem como registros formalizados em plataformas 
de reclamações externas, tais como: Consumidor.gov.br e Reclame Aqui. Houve também 21 registros de reclamações no Banco Central do 
Brasil-BACEN.

O volume total de reclamações na Ouvidoria nesse período reduziu 54,30% em comparação ao 1S21. Contudo, aumentou 23,18% em 
comparação ao 2S20 e 148% em comparação ao 1S20, conforme abaixo:
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PRAZO REGULAMENTAR  DE RESPOSTA 

OUVIDORIA BACEN
PRAZO MÉDIO 
DE RESPOSTA

PRAZO MÉDIO 
DE RESPOSTA

10 dias úteis 4 dias úteis 10 dias úteis 7 dias úteis

CLASSIFICAÇÃO POR TEMA E POR CANAL UTILIZADO
Os gráficos abaixo demonstram a distribuição do volume das reclamações por tema e por canal utilizado e a comparação entre o 2S21 com o 1S21.

Tema Canal utilizado

262

5 10

161

14 10 1

Operações de crédito Atendimento Relação contratual Aplicações , Inv. e
Custódia de valores

1S21

2S21

142

95

131

76

45

21
9 13

5 2

1S21 2S21

Telefone

Internet

BACEN

Reclame Aqui

Consumidor.gov
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INDICADORES DE QUALIDADE

38%
62%

Respondidos
Não Respondidos

63% dos 
clientes 

avaliaram como 
Ótimo e Bom

25%

5% 7%

19%

44%

1 2 3 4 5

Essa pesquisa é enviada aos clientes que registraram reclamações. Nesse período foram enviados 186 questionários. Os gráficos abaixo 
demonstram o resultado da pesquisa considerando três questões: Solução Apresentada, Qualidade do Atendimento e o Acesso à Ouvidoria, 
sendo a faixa de avaliação de 1 a 5, considerando 5 a melhor nota.

Pesquisa de Satisfação

A solução apresentada pela Ouvidoria para a sua demanda
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A qualidade do Atendimento prestado pela Ouvidoria

O acesso à Ouvidoria

76% dos 
clientes 

avaliaram como 
Ótimo e Bom

80% dos 
clientes 

avaliaram como 
Ótimo e Bom

12% 5% 7% 12%

64%

1 2 3 4 5

9% 3% 8% 12%

68%

1 2 3 4 5
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

A Ouvidoria está inserida nos projetos de melhoria da jornada do cliente na Instituição.
Para tanto, estão ocorrendo mudanças na estrutura da Instituição, tais como: centralização da gestão dos canais de venda, cobrança, 

recuperação do crédito e experiência do cliente.
Estão ocorrendo também adequações na gestão do cadastro, concessão e administração do crédito imobiliário, bem como na gestão dos 

produtos para melhor atender às necessidades dos nossos clientes.
Finalmente, a Ouvidoria acompanha as reclamações, a fim de informar aos gestores sugestões de melhorias nos processos, produtos, serviços 

e atendimento.


