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 PROCEDIMENTOS DO CONTROLE DE QUALIDADE   OBJETIVO  Estabelecer diretrizes a serem seguidas na execução dos procedimentos do setor do Controle de Qualidade.  GLOSSÁRIO  ● Sistema Ábaco ou Sistema dos Aposentados é o sistema utilizado pela Centrape para analisar as informações recebidas através de malote de documentos físicos e armazenar os dados cadastrais dos afiliados.  ● Representante On Line é o sistema em que a empresa responsável pela prospecção de novos afiliados insere o documento de identificação com foto do possível novo afiliado, e que permite que os colaboradores do setor de Controle de Qualidade tenham acesso aos dados para análise documental. Além disso, são inseridos no sistema os resultados da análise documental do processo e confirmação de chegada dos documentos pelo QR-Code.  ● Curso de Grafoscopia e Documentoscopia se trata da capacitação oferecida pela Centrape, para que seus colaboradores sejam capazes de analisar a escrita de uma pessoa, comparando a assinatura do documento de identidade com a  assinatura da ADF, de modo a verificar se há indícios de falsificação.  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  O setor de Controle de Qualidade da Centrape é responsável por dar início aos procedimentos de análise da afiliação de um possível novo afiliado, após a prospecção pelo parceiro.  
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 As atividades do setor são:  A. Receber a documentação das propostas de novas afiliações;  B. Verificar as informações prestadas e documentação enviada;  C. Classificar as propostas de novas afiliações, como aceitos ou recusados; e D. Gerenciar as ferramentas de controle interno.  As atividades do setor de Controle de Qualidade se iniciam quando a empresa responsável por realizar a prospecção de possíveis novo afiliados envia para a Centrape as propostas de novas afiliações.  O Coordenador do setor de Controle de Qualidade deve receber as propostas de novas afiliações e registrá-las na planilha de controle do setor, com os seguintes dados:   a) a data em que as propostas foram recebidas; e  b) a quantidade de propostas de afiliação recebidas.   Após a contagem do número de propostas de novas afiliações, a ser realizada por um colaborador da equipe, as novas afiliações devem ser distribuídas entre os colaboradores deste setor, para que seja realizada a análise inicial da documentação.  Juntamente aos documentos, recebe-se também um arquivo de excel, no formato xls., com os dados cadastrais dos possíveis novos afiliados, que deverão ser importados pelo coordenador do setor para o Sistema Ábaco (Sistema dos Aposentados) para permitir a análise das informações.  Cada processo de afiliação deve conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos:  1) Cópia do documento de identificação com foto; e 2) Autorização de Desconto em Folha, nos termos do Anexo I do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o INSS e a Centrape. 
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 A cópia do documento de identificação com foto é inserida pela empresa responsável pela prospecção de novos afiliados no sistema Representante On Line, que pode ser acessado por todos os colaboradores do setor de Controle de Qualidade.  Com as propostas de novas afiliações distribuídas aos colaboradores, e os dados incluídos ao sistema, os colaboradores realizam a análise, que consiste na conferência dos seguintes itens:  DA ADF:     I.             Nome do aposentado;  II.            Data de nascimento;  III.           Número do CPF;    IV.           Endereço;  V.            Assinatura;    VI.           Data da assinatura (ou de afiliação); VII.          Mês de competência (data da cobrança); VIII.         Número do Benefício; IX.           Identificação do representante responsável pela prospecção.   
➢ A análise dos itens I, II, III e IV deverão ser obrigatoriamente realizadas a partir dos documentos inseridos no sistema Representante On Line. Os formulários entregues deverão estar de acordo com a documentação entregue pelo afiliado e com as informações importadas para o sistema Ábaco.  
➢ A análise do item V é realizada através da comparação da assinatura na cópia do documento de identificação com a assinatura da ADF, seguindo as diretrizes do curso de grafotecnia, cuja apostila é parte integrante deste Manual de Procedimentos Internos e deve ser lida e compreendida em sua integralidade.  
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➢ A análise do item VI deve levar em conta que o mês preenchido deve ser anterior à data de competência (data da cobrança) e não deve ter passado 90 (noventa) dias entre a assinatura e o recebimento da autorização para análise.   
➢ A análise do item VII deve garantir que o mês preenchido no campo não seja anterior à data de assinatura, tampouco mais de 120 (cento e vinte) dias desta mesma data.   
➢ O item VIII deve ser analisado em comparação com a informação disponível no sistema Ábaco, ou seja, o colaborador deverá verificar se o número do benefício indicado na ADF é idêntico ao disponível no sistema.  
➢ O item IX refere-se à identificação da empresa que realizou a prospecção dos possíveis novos afiliados. As autorizações deverão conter, em seu verso, o CNPJ e o nome da empresa que realizou a prospecção. O colaborador, por sua vez, deverá inserir a informação no sistema, em campo específico, para vincular a autorização ao representante que prospectou o possível novo afiliado.   Após a conclusão das etapas da análise, o colaborador terá que classificar a proposta de nova afiliação em aceito ou recusado, com a devida inserção do carimbo do colaborador que analisou.   Em seguida, o colaborador deverá inserir no sistema Representante On-Line a classificação (“aceito” ou “recusado”) atribuída ao processo.  O colaborador só deverá atribuir a classificação “aceito” a proposta de nova afiliação que tenha todas as informações dos formulários corretas, completas e iguais em todos os documentos enviados e inseridos nos sistemas.  Já para que a proposta de afiliação receba a classificação “recusado”, o processo 
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deverá estar enquadrado em alguma das hipóteses de recusa, conforme a seguir:  MOTIVOS DE RECUSA 1 NOME ERRADO 2 CPF ERRADO 3 DATA DE NASCIMENTO ERRADA 4 ENDEREÇO ERRADO 5 MUNICÍPIO ERRADO 6 UF ERRADO 7 BENEFÍCIO ERRADO 8 CEP ERRADO 9 COMPETÊNCIA ERRADA 10 LOCAL DE ASSINATURA ERRADO 11 DATA DE AFILIAÇÃO ERRADA 12 ASSINATURA DIVERGENTE 13 ERRO INTERNO 14 RASURA NA COMPETÊNCIA 15 RASURA NA DATA DE AFILIAÇÃO 16 RASURAS DIVERSAS 17 DIVERGÊNCIA NOS DOCUMENTOS 18 MODELO DE FICHA ANTIGO 19 FALHA NA IMPRESSÃO - ILEGÍVEL 20 COMPETÊNCIA MAIOR QUE 3 MESES 21 REENTRADA 22 SEM DOCUMENTO 23 FORMATO DIGITAL INCORRETO 24 AUTORIZAÇÃO INCOMPLETA 25 SEM ESPÉCIE 26 CIDADES BLOQUEADAS 27 SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA 
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28 DOCUMENTO FORA DO PADRÃO 29 AUTORIZAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA EM PRETO 30 AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELA PROSPECÇÃO 31 OUTROS    Caso seja necessário selecionar o motivo “31 – OUTROS”, o colaborador deverá informar o coordenador do setor a justificativa, que por sua vez deverá levar o assunto para conhecimento da Diretoria, que validará o motivo da recusa.  Todos os processos de nova afiliação analisados, tendo sido recusados ou aprovados, serão encaminhados para o setor de Cadastramento, a qual será responsável por dar continuidade nos procedimentos.  Quanto aos controles internos, o coordenador do setor é responsável por monitorar a produtividade dos colaboradores, que é controlada a partir da informação fornecida pelos colaboradores a cada 100 (cem) afiliações analisadas.  O colaborador, ao fim da análise de 100 propostas, informa o Coordenador do setor quantas foram aceitas ou recusadas.  Além dos controles descritos acima, ainda é função do Coordenador:  
Ø Gerenciar os acessos dos colaboradores às pastas do servidor da Centrape, uma vez que cada setor e cada nível hierárquico possui uma autorização diferente;  
Ø Elaborar relatórios gerenciais mensais destinados à Diretoria da Centrape, abrangendo os dados gerados pelos controles descritos neste segmento, bem como pelos controles desenvolvidos pelos outros setores – como a quantidade de propostas de novas afiliações recebidos; o número de propostas ativadas; o 
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número de propostas recusadas; o número de afiliações canceladas; entre outros dados relevantes;  
Ø Elaborar relatórios mensais de análise segmentada por dados como idade, unidade federativa, município, etc.;  
Ø Elaborar planilha mensal de movimentação, informando o número de novas afiliações e o número de exclusões de contas, a ser entregue a DATA PREV;  
Ø Elaborar relatório semanal de restituição, indicando o número de restituições e o valor pago mediante a solicitação de aposentados que alegam não terem assinado a afiliação com a Centrape.  TREINAMENTO DE GRAFOSCOPIA E DOCUMENTOSCOPIA  A Centrape busca constantemente capacitar seus colaboradores com o objetivo de conferir maior qualidade na análise da documentação parte do processo de nova afiliação.  Os colaboradores deste setor, dada a natureza de suas atividades, devem estar capacitados para identificar eventuais irregularidades nas assinaturas dos formulários analisados.  Para tanto, a Centrape contrata profissional renomado do ramo da grafotecnia para treinar seus colaboradores a realizar análise comparativa entre a cópia do documento de identificação do possível novo afiliado e a Autorização de Desconto em Folha, de modo a identificar pontos que indiquem variações da escrita, autênticas ou fraudulentas.  O treinamento deve ser aplicado para cada novo colaborador e repetido anualmente para atualizar os conhecimentos.   


