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PROCEDIMENTOS DO PÓS-VENDA OBJETIVO   Estabelecer diretrizes a serem seguidas na execução dos procedimentos do Pós-Venda.   GLOSSÁRIO   ● Reclame Aqui é um site onde consumidores e usuários de serviços publicam suas reclamações e insatisfações com empresas e serviços prestados.  ● PROCON é uma fundação governamental destinada à defesa do consumidor e à harmonização da relação entre consumidor e fornecedor/prestador de serviço.  
· SAC SABEMI é um sistema criado pela empresa responsável pela prospecção para registrar todos as solicitações feitas pelos afiliados, seja relacionado aos benefícios da afiliação, reclamações ou desfiliação;  ● Restituição é a devolução dos valores de mensalidade pagos pelo afiliado que cancelou a afiliação, em que seja verificada a não conformidade do processo de afiliação;  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES    O setor de Pós-Venda da Centrape é responsável por:   A. Atender aos afiliados presencialmente; B. Atender aos afiliados por meio eletrônico ou telefone;  C. Acompanhar as reclamações feitas pelos afiliados no PROCON; 
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D. Acompanhar as reclamações feitas pelos afiliados no Reclame Aqui; E. Realizar procedimentos de restituição;  F. Cancelar as afiliações; e G. Comunicar a diretoria e o compliance officer a respeito das propostas de afiliação com indícios de fraude.  Comunicar a diretoria e o compliance officer a respeito das propostas de afiliação com indícios de fraude.  O departamento de Pós-Venda é responsável, principalmente, pelo atendimento aos afiliados para auxiliar em caso de dúvidas ou problemas.  A Centrape oferece diversos canais de comunicação para os afiliados buscarem atendimento, com vista a diminuir a burocracia para aqueles que estão com dúvidas ou desejam se desfiliar.   Com este intuito, os afiliados podem entrar em contato por telefone ou e-mail e ainda podem ir presencialmente na sede da Centrape para tirar dúvidas e fazer reclamações.  Caso o afiliado entre em contato por telefone, meio eletrônico ou presencialmente na sede da Centrape, o colaborador que atender deverá verificar qual a dúvida ou reclamação do afiliado e informar os benefícios da afiliação.  Deve ser verificado, através do número do CPF, se o afiliado faz parte da base de associados da Centrape e quantas mensalidades foram descontadas até o momento da ligação.   Na hipótese de solicitação ser o cancelamento da afiliação, o colaborador deverá dar início no procedimento de cancelamento, que consiste no envio da solicitação ao sistema SAC SABEMI.  O colaborador envia a solicitação do cancelamento para o sistema e informa o prazo de 
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5 (cinco) dias corridos para cancelamento.  Além disso, informa que em 30 (trinta) dias será concretizada a desaverbação junto ao INSS, ou seja, as cobranças serão interrompidas no mês seguinte.  Caso o pedido seja feito presencialmente, além do envio da solicitação ao sistema, o colaborador deverá coletar assinatura do afiliado no formulário de “Exclusão do Desconto de Mensalidade”.  O conjunto de documentos de um processo de afiliação cancelado deverá conter:  
Ø Exclusão de Desconto de Mensalidade; 
Ø Documento de Identificação com foto, com carimbo; 
Ø Relatório de Atendimento ao Afiliado, na hipótese de pedido de restituição; 
Ø Eventuais documentos que o afiliado envie.  Para garantir que a Centrape possua todas as informações relativas as suas afiliações, a Exclusão de Desconto de Mensalidade deverá ser arquivada junto com uma cópia do documento de identificação com foto do afiliado, bem como deve ser registrado na “planilha de controle dos cancelamentos”, inserindo os dados pessoais e bancários do afiliado, bem como o motivo do cancelamento.  É importante destacar que indispensável atividade deste setor consiste nos procedimentos de restituição das mensalidades pagas pelo afiliado que indica não ter conhecimento da afiliação.  Nesta hipótese, constatada a irregularidade no processo de afiliação, o colaborador deverá verificar a data de início dos descontos para ver quantos meses foram descontados, solicitar os dados bancários e informar que a restituição será realizada em até 2 (dois) dias corridos.  O colaborador então informará ao Departamento Financeiro os dados bancários e o 
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valor da restituição, para que seja realizada a devolução do dinheiro. Por fim, o colaborador deve entrar em contato com o ex-afiliado para informar que a restituição foi realizada.  Com frequência os afiliados buscam meios alternativos para fazer suas reclamações, mais especificamente pelos canais “Reclame Aqui” e PROCON.   Pela importância destes institutos e pelo alcance que possuem, o atendimento nestes casos deverá seguir diretrizes específicas:  
Ø PROCON  O PROCON entra em contato com a Centrape para informar a solicitação de cancelamento de um afiliado.  Em seguida, o colaborador do setor deverá coletar as informações a seguir:  
· Nome do atendente; 
· Estado e município da unidade do Procon; 
· Telefone do Procon; 
· CPF e nome do afiliado; 
· Dados bancários do afiliado.  Deve ser verificado, através do número do CPF, se o afiliado faz parte da base de afiliados da Centrape e quantas mensalidades foram descontadas até o momento da ligação.   Após, deverá ser realizada a comunicação do cancelamento através do Sistema SAC SABEMI, que segue os prazos de cancelamento efetivo (5 dias corridos) e desaverbação no INSS (30 dias).  
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Ademais, na hipótese de solicitação de restituição dos valores de mensalidade pago, o colaborador informará que a devolução ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao pedido de cancelamento.  
Ø Reclame Aqui  A cada reclamação nova, a Centrape recebe um e-mail (atendimento.sede@centrape.org) da Reclame Aqui com os dados da reclamação realizada, a qual sempre gira em torno do cancelamento da afiliação e restituição dos valores de mensalidades pagos.  A reclamação deve ser analisada e o colaborador deve verificar se o afiliado faz parte da base de associados da Centrape e quantas mensalidades foram descontadas até o momento da reclamação.  Em seguida o colaborador deverá entrar em contato com afiliado por telefone ou através da plataforma do Reclame Aqui, para solicitar os dados bancários e informar os prazos para cancelamento (5 dias corridos), desaverbação do INSS (30 dias) e restituição das mensalidades pagas (2 dias corridos).  Conforme anteriormente, a solicitação de cancelamento deverá ser inserida no Sistema SAC SABEMI.  Ademais, na hipótese de solicitação de restituição dos valores de mensalidade pago, o colaborador informará que a devolução ocorrerá em até 2 (dois) dias corridos, contados a partir do dia do pedido de cancelamento.  Com a restituição feita, o colaborador entrará em contato com o afiliado para enviar o comprovante de depósito bancário e solicitar a avaliação do atendimento no Reclame Aqui.  Todas as informações relacionadas as reclamações realizadas nestes dois institutos 
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deverão ser incluídas na planilha de controle específica, para acompanhamento.  Na hipótese de o associado desistir de cancelar sua afiliação, após o colaborador de Pós-Venda apresentá-lo os benefícios da afiliação, este dado deverá ser computado em “planilha de retenção”. Essa planilha é mantida em arquivo para eventual consulta caso necessário.  O afiliado também pode pedir a restituição, e nestes casos, os colaboradores setor de Pós-Venda deve incluir os dados em planilha de restituição para que sejam acompanhadas as restituições já realizadas.  Na hipótese do afiliado que entrar em contato, seja por qualquer canal, alegar a ocorrência de fraude em sua assinatura ou no documento enviado junto da proposta de afiliação, os colaboradores deverão levar o caso ao conhecimento de seu coordenador, para que sejam tomadas medidas necessárias, conforme abaixo  (i) O coordenador, ou algum colaborador, caso receba essa instrução do coordenador, deverá relatar, semanalmente através de lista consolidada, a ocorrência para (i) o Compliance officer; e (ii) para a diretoria.   (ii) O relatório deverá conter: i) o nome do possível novo afiliado; ii) cidade e Estado do possível novo afiliado; iii) nome do representante responsável pela prospecção; iv) cópia dos documentos.      


