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1 ESTRUTURA E ATUAçÃO DAOUVTDORTA

A Ouvidoria foi instituída na Desenvolve/Al - Agência de Fomento de Alagoas,
para atender o cumprimento ao disposto na Resolução do Banco Central do Brasil

(BACEN) n" 3.477, de 26 de julho de 2007, revogada pela Resolução Bacen n"

3.849, de 25 de março de 20,10, que, em 23 de julho de 2OíS, foi revogada pela

Rêsolução Bacen n" 4.433, que dispôe sobre a constituição e o funcionamento de
componente organizacional de ouvidoria pelas instituiçóes financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen.

A missão da ouvidoria é assegurar o cumprimento das exigências regais e
regulamentares relativas aos direitos dos clientes, atuando como canal de
comunicação entre a instituiÇáo, os parceiros e os clientes e usuários de seus
produtos, sendo responsável por prestar orientaçóes, receber e gerenciar
manifestaçôes de forma transparente, independente e imparciar, incrusive na
mediação deconflitos.

A ouvidoria possui número tereÍônico gratuito registrado nos documentos e
materiais, que se destinam aos clientes e usuários dos produtos e serviços da
instituição. o número telefônico, bem como os dados rerativos ao Diretor
responsável pera ouvidoria e do ouvidor, encontram-se devidamente cadastrados
nos sistema de lnformações sobre Entidades de lnteresse do Banco central
(Unicad).

Atuando de forma integrada com a Ouvidoria, o Serviço de lnformaçôes ao
Cidadáo (SlC), unidade de atendimento, responsável por prestar orientações,
receber e gerencia os pedidos de informaçôes, bem como disponibilizar a
cidadão, por meio da página .,lnformações públicas da Desenvolve" do si
institucional, as informaçóes de seu interesse. suas atividades são descritas em

Atência de Fomento de Al.goat S.A.
Rua Oêp. losé Lâtes, 972, esquina com ã Rua José júlio Sâwêr - pontag-

ÂLAGG»A!s
Ma.êió -Âlâgoâ5 - cEP:57.035-3m
Tel- {82}31193468 / Ouvidoria: O8m O9H6t 7
cNPJ10.769.660/0m1-95
www.desêívolvê-àl.com.br
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relatório próprio, elaborado e publicado mensalmente no siteinstitucional.

A Desenvolve/AL, por meio da Ouvidoria e do SIC além de atender as exigências

legais, fortalece suas diretrizes e princípios de Governança Corporativa esümulando

a melhoria de seus processos, incentivando a cultura de ouvir e agir com justiça, e

assegurando uma eficaz prestaçáo de contas com a sociedade.

2. ATENDIMENTO AOS CLIENTES EUSUÁRIOS

O atendimento prestado pela Ouvidoria da Desenvolve/Al, é iniciado a partir

do recebimento da manifestaÉo, mediante um dos meios disponíveis o e-Ouv, e
compreende na análise desta manifestação, onde ocorre a verificação se a mesma
é de responsabilidade da ouvidoria, e em seu tratamento formal e adequado, com a

tomada das providências necessárias para o envio de resposta conclusiva ao
cliente ou usuário.

o acesso dos clientes e usuários ao canar de ouvidoria, podem ser rearizados
da seguinte forma:

' Pela internet: Através do site da e-ouv Aragoas, no quar o criente fará as
devidas manifestações reÍerentes as atribuições disponiveis na Agência de
Fomento de AlagoasS/A-DESENVOLVE.

' Mediante o preenchimento do formurário eretrônico que pode ser encontrado
na página "Ouvidoria' no site institucional ou por meio do envio ao endereço
eletrônico ouvidoria@desenvolve.al. com. br;

. Presencialmente: de segunda a se{a-feira, das 0gh00 às í3h00 e das
14h00 às í 7h00, na sede da instituiçáo. Exceto nos feriados.

' Nota de Esclarecimento: No período de pandemia o horário de atendimento
está ocorrendo de segunda-feira a sexta-feira das gh00 ásí4h00.

. Por meio do telefone: de segunda a sexta-feira, das 0gh00 às .13h00 e das

g.
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14h00 às 17h00, por meio do número 0800-095-0617, que possui sistema de

gravaçáo. Exceto nosferiados.

Ao receber a manifestaçáo, a Ouvidoria informa ao cliente/usuárlo o número de

protocolo de atendimento e o prazo previsto para resposta, o qual não pode

ultrapassar 10 (Dez) dias úteis, contados a partir da data de registÍo da

manifestação, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justiÍicada,

uma única vez, por igual período.

Após analisar a manifestaçáo, a Ouvidoria solicita, se necessário,

esclarecimentos às áreas diretamente envolvidas que, ao receberem a solicitação,

devem priorizar os procedimentos de regularizaçáo e/ou esclarecimentos
necessários e retornarem à Ouvidoria.

Caso seja detectada a necessidade de implantar medidas conetivas ou

aprimorar procedimentos de rotinas internas, a ouvidoria, em conjunto com a área,

demanda as alterações necessárias.

A resposta final ao cliente/usuário é eraborada pera ouvidoria, contendo os
devidos esclarecimentos necessários, com base nas informações das áreas,
quando houver, e o cliente/usuário é notificado acerca das ocorrências e
providências internas adotadas.

3. ANÁUSE DAS DEMANDASRECEBIDAS

A Ouvidoria da Desenvolve/Al assegurou, durante o 2" semestre de 2021, o
tratamento especíÍico para cada tipo de manifestaçáo recebida.

As manifestações com conteúdo de denúncia, reclamação, solicitação de
providências, sugestão, elogio e fora do escopo, foram encaminhadas para ca
àrea diretamente envolvidas à ouvidoria para envio de respostas aos clientes
usuários.

g,
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Já as demandas recebidas que náo diziam respeito às atribuiçóes específicas

da Ouvidoria, os clientes e usuários foram orientados aos canais apropriados para

esclarecerem suas dúvidas. No segundo semestre de 2021 não ocorreu

manifestaçóes que estavam fora do escopo da Ouvidoria. Atribuiçóes essas que

náo estáo de acordo com a Desenvolve AL.

Por meio de seus canais de acesso, a Ouvidoria recebeu, 18 (Dezoito)

manifestaçóes no segundo semestre de 2021. Todas respondidas dentro do prazo

estipulado, conforme consta na informaçáo obtida do site e-Ouv Alagoas.
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DENTRO DO PRA2O FORÂ DO PRÂZO

Fonte:Sistema e-Ouv (202í )

Conforme pode ser observado no Gráfico í, a pdncipal manifestaçáo recebida

através do sistema e-Ouv Alagoas no segundo semestre de 2021, ocorreu no mês

de agosto. Foram 05 (Cinco) reclamaçóes.
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Ruã Dêp. losé Lates,972, esquinâ com a Ruà.iosé Júlio Sâwêr - Ponta
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GRÁFICO 1 - TOTAL DAS MANIFESTAÇÔES RECEBIDAS
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Fonte: Desenvolve I AL (2021)

Conforme demonstra o Gráfico 2, o canal de acesso à Ouvidoria mais utilizado

pelos clientes e usuários da Desenvolve/AL no segundo semestre de 2021,

juntamente com o primeiro semestre, foi o e-Ouv Alagoas. As manifestaçóes por e-

mail e telefone, foram referentes a nova linha de credito da Agência de Fomento de

Alagoas S/A - DESENVOLVE, denominada Pró-Renda.

GRÁFICO 2 - CANAL DE ACESSO

C5nã13 de wlôír]fê3t.çõ€3

Fonte: Desenvolve/AL (2

4. LOCALIZAçÃO DAS MANIFESTAçÔES

Agência de Fomento de Aatoa. S.A.
Rua Dep- losé táges, 972, êsquina com a Ruâ .losé Júlio Sàwêr - Pontá Vêrde _

^.L 'tríCDA.s

Maceió - Âla8oas - CEP: 57.035-3!X)

Tê1. (82133193116,8 / Ouvidoíie: oafi) (x}5{617
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Conforme apresenta o quadro abaixo, a localidade que mais realizou

manifestações no segundo semestre de 2021 no Sistema e-Ouv foi a cidade de

Maceió/AL com 13 (Treze) manifestaçôes, seguida de Delmiro Gouveia com 02

(Duas) manifestaçóes ê sem seguida Arapiraca, Capela e Coruripe com 01 (Uma)

manifestaçáo cada.

Loc^uzrçÂo o§ ra {rrÊsTÁço€s

I
- - -

Fonte: Sistema e-Ouv (2021)

5. ASSUNTOS MAIS DEMANDADOS PELOS CLIENTES

De acordo com as informações apresentadas sobÍe os assuntos mais
demandados dos clientes que realizaram manifestaçôes no Sistema e_Ouv

Alagoas no segundo semestre de 2021 , no qual foram citados especificamente em
07 (Sete) manifestaçôes apresentando um percentual de 39,O%, conforme consta
na Íigura abaixo, os mais citados foram: Economia, Emprego, Trabalho e Renda.
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Fonte:Sistema B.Ouv (2021)
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6. FAIXA ETÁRA DOS CIDADÃOS QUE REALIZARAM ASMANIFESTAÇÕES

NA OUVIDORIA

As faixas etárias inÍormadas pelas pessoas que realizaram manifestações

no e-Ouv Alagoas no segundo semestre de 2021 buscando informações sobre as

linhas de créditos disponíveis na Agência de Fomento de Alagoas S/A -

DESENVOLVE e demais dúvidas para vir a atender as demandas dos seus

negócios e fortalecer a Economia Alagoana são de:

. 0-19 anos: 0 (0,0%);

o 20-39 anos: 5 (45,5o/o):

e 40-59 anos: 4 (36,4%);

. 60-79 anos: 0 (0,00%);

. Mais de 80 anos: 0 (0,0%);

. Não lnformada: 2 (18,2o/ol.

FAtxA ETÁR|A Dos ctDADÁos

60- 79 ANOS: O (0016)

xÃo rNFoiMÂoÀ 2 (1&2*)
ta^ts oE to 

^t{o* 
o (o,t t6)

40-59 AN{r5: a (!6,41) o-19 ÀNOa O (q(}x)

20-39 Â,loi t (45,5%)

Fonte: Sistema e-Ouv (2021)
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7. TEMPO DE RESPOSTA DAS MANIFESTAçOES E IDENTIFICAÇÃO DAS

MANIFESTAÇÕES

O Tempo de resposta para as manifestações dos solicitantes sáo em sua

maioria dentro dos prazos estipulados por lei, ou seja, dentro do prazo de 10 (Dez)

dias corridos, representando um total de 94,4o/o,e acima do prazo com diferença

de 0'l (Um) dia é de 5,6%, conforme consta nas informaçÕes a seguir:

TEMPo DE RESPoSTA DA§ MANIFESTAçÔEs

20-29 DIAS 0 (O.O,O

lO-19 OIAS: I (5,6tO -

o (o.ot

O-9 Ir^S: l, (ga.ar)

Fonte: Sistema e-Ouv (2021)
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Referente à quantidade de manifestaçÕes que deram um total de 18

(Dezoito) e que resultaram na identificação ou náo das pessoas que buscaram

informaçóes referentes as linhas de créditos disponíveis na Agência de Fomento

de Alagoas S/A - DESENVOLVE, 14 (Quatorze) preferiram ser identiÍicadas e 04

(Quatro) não quiseram demonstrar a identificação para a Ouvidoria da Agência

como demonstra as informaçóes retiradas do e-Ouv Alagoas.

Agência de Fomento de Àegoas s.A.

I

JI
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Fonte: Sistema e-Ouv (202í )

TDENTTÍrCÂçÀO DÂS MANrÍ€5ÍÂçÔtS

ro$rÍrFK^DÀra t77,ax)

Fonte: Sistema e-Ouv (2021)

A SatisÍaçáo dos clientes referente a ouvidoria da Agência de Fomento de

Alagoas S/A - DESENVOLVE, no segundo semestre de 2021 foi apresentada

através de 03 (Três) avaliaçóes, apresentando apenas 17To das manifestaçóes

ocorridas naquele período. Cada avaliação sobre a ouvidoria da Desenvolve AL

representadas no quadro abaixo tendo como base as manifestaçÕes dos clientes

apresentam 33% cada.

sATtSFAçÃO DA OUV| DORtÂ

PÉssruo
33%
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33%

ToTAL DE AVALIAÇÔES: 3 {17o,4 das maniíestações)
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A8ência dr Fomrnto da Aagoar S.A.
Rua Dep. José Late§, 972, esquina com a Rua José Júlio Sawêr - Ponta v€íde -
Maceió -Alagoa5 - CEP:57.035-390
Tel. (82)331t3468 / Ot,vidoriã: 08m 095-0617
cNP110.769.66O/m1-95
ü/ww.desenvolvê-al,com.bí

l6€Íacú oE Êna€rrc 0€ Auc{t 5

S. SATISFAÇÃO REFERENTE A OUVIDORIA DA DESENVOLVE-AL

BOL
ooô

ao aa aa aa



í>, 12

BESENVOLVE

o RECLAMAÇÕESRECEBIDAS

OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DAS RECLAMAÇOES

descumprimento, por partê da Desenvolve/Al, do Código de Defesa

Consumidor, de legislações e normativos de órgáos reguladores ou

cláusula contratual Íirmada entre o cliente e ainstituição.

Agência de Fomento de ÀetoâeS,A.
Ruâ Dep. losé L.ges, 972, êsquinâ com a Rua losé Júlio Sãwer _ Pontâ Verde _

o

ALÂGíOAS
Maceió -Alagoas - CEP: 57.035-390
Iel. {82)3315-3468 / Ouvidoria:08OO 095{617
cNPt10.769.660/0001-95
www.desenvolve-al.com.bÍ
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As reclamaçóes sáo qualificadas quanto a sua procedência, conforme os

critérios informados abaixo:

. Procedente: reclamaçóes que, após análise, há constatação de

descumprimento, por parte da Dêsenvolve/Al, do Código de Defesa do

Consumidor, de legislações e normativos de orgãos reguladores ou de

cláusula contratual firmada entre o cliente e a instituição:

. Procedente solucionada: reclamaçóes procedentes que, após análise e

procedimentos da regularização, atendem as necessidades do cliente ou

usuário;

. Procedente não solucionada: reclamaçôes procedentes que, após

análise, não atendem as necêssidades do cliente ou usuário;

Observação: as reclamações que, após análise, não são possíveis de

verificaçáo da veracidade de suas informações, junto às áreas diretamente

envolvidas, por falta de elementos necessários para tal, bem como, as

reclamaçóes decorrentes de falhas em procedimentos ê rotinas internas,

mesmo não descumprindo qualquer norma legal, sáo qualiÍicadas como

procedentes.

. lmprocedente: reclamaçôes que após análise, não há constataçáo de
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A ouvidoria registrou, no segundo semestre de 202j, um total de .lg (Dezoito)

manifestaçóes que foram devidamente solucionadas com os nossos clientes, 02
(Duas) denúncias, 12 (Doze) reclamações e 04 (euatro) solicitações de providências,

mnforme consta no gráfico a seguir:

TIPCIS DT MANIF6TAçÔ€5

-2
REcLAra^çôEs
totrcrÍÂçôÉs

§rrcEsÍôcs
€LO6rol

roi^ oo 6,coco

-zl

o
o
o

o :5 I ro 12,5 r,
Torál d. ornrf.rtrçô..

Maceió, 12 de janeiro de 2022.

Fonte:Sistema e-Ouv (2021 )
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