RELATÓRIO DE
GESTÃO DA
OUVIDORIA
DO CRCMG
EXERCÍCIO 2019

2
RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA DO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS (CRCMG)
Rua Cláudio Manoel, n.º 639, Savassi, Belo Horizonte/MG
Fone: 55 (31) 3269-8400
Site: www.crcmg.org.br
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Contadora Rosa Maria Abreu Barros
Ouvidora-Geral
Contadora Adelaide Maria da Cruz
Diretor Executivo
Mário Rogério Marotta
Revisão
Délia Ribeiro Leite
Camila Matias von Randow
Dezembro/2019

3
SUMÁRIO
Introdução
Tipo de manifestações
Tipos de manifestantes
Respostas por áreas
Tempo médio de respostas às manifestações
Tempo médio de respostas às solicitações por área
Manifestações respondidas no prazo
Classificação das manifestações por assunto
Evolução do quantitativo de demandas
Pesquisa de satisfação do usuário
Considerações finais

4
5
7
8
10
11
12
13
15
16
17

Introdução
A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais para receber sugestões, dúvidas,
solicitações e reclamações referentes aos diversos serviços prestados pelo CRCMG.
Atuando com base na Lei n.º 13.460/2017 e na Resolução CFC n.º 1.544/2018, a Ouvidoria é um mecanismo de diálogo entre o Conselho e a
sociedade que contribui para o aperfeiçoamento do processo da prestação de serviços e o fortalecimento do controle social.
As demandas são recebidas por meio de sistema informatizado, disponível no portal do CRCMG (http://crcmg.org.br/ouvidoria), com o objetivo de
propiciar ao cidadão mais facilidade no encaminhamento de suas demandas, bem como acompanhá-las durante o seu processamento. A Ouvidoria
é responsável por receber e analisar as informações; encaminhar as consultas aos setores competentes do CRCMG ou ao Ouvidor-Geral, quando
necessário; acompanhar o andamento do atendimento solicitado e emitir resposta ao cidadão.
Após o envio da resposta final, o cidadão pode avaliar o serviço da Ouvidoria, sendo que, para o envio
das respostas, foi determinado o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, desde que
devidamente justificado, conforme disposto na Lei n.º 13.460/2017 e na Resolução CFC n.º 1.544/2018.
Neste relatório, são apresentados os resultados da Ouvidoria do CRCMG referentes ao
exercício de 2019, que permitirão traçar um panorama geral desse importante
canal de comunicação. Ressalta-se que, em alguns itens, os dados são divulgados
separadamente, com a divisão entre 1º e 2º semestres, devido à mudança no
sistema utilizado pela Ouvidoria para o tratamento das manifestações.
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Tipo de manifestações
Todas as demandas encaminhadas à Ouvidoria do CRCMG são classificadas de
acordo com o tipo de manifestação. São elas: denúncia, reclamação, solicitação e
sugestão. Em 2019, não houve solicitação de simplificação (Simplifique!).
Sugestão
8.3%

Reclamação
16.8%

33

28

Reclamação
20.9%

83

25

Denúncia
6.3%

257

139
Solicitação
64.6%

Demais manifestações
83.2%

1º semestre*

2º semestre**

* Para a obtenção dos dados do 1º semestre, foi considerado o período de 1º/1/2019 a 18/7/2019 - último dia de uso do sistema antigo da Ouvidoria, disponibilizado por empresa contratada
pelo CRCMG.
** Todos os dados do 2º semestre deste relatório foram obtidos no sistema da Ouvidoria considerando o período de 19/7/2019 (data de início do novo sistema da Ouvidoria) a 31/12/2019.

Tipo de manifestações
Com as manifestações enviadas pelos usuários em 2019, o Conselho pôde implementar ações, como:
Publicação da Portaria CRCMG n.º 039/2019, que alterou o Regulamento da Biblioteca Professor Antônio Lopes de Sá, estendendo o prazo de
empréstimo para profissionais de dois para sete dias, prorrogável por mais sete dias.
Todas as publicações a serem divulgadas no portal do CRCMG passaram a ser previamente analisadas pelos revisores de texto do Conselho,
de maneira a zelar pela boa imagem e garantir a qualidade dos textos publicados.
É importante ressaltar que as denúncias recebidas são referentes a profissionais ou organizações contábeis. Nesses casos, os usuários foram
orientados sobre os procedimentos a serem seguidos para a formulação de denúncia no portal do CRCMG.
Desde o dia 19 de julho de 2019, o CRCMG adotou um novo sistema, utilizado pelo Sistema CFC/CRCs, para o tratamento de demandas recebidas
pela Ouvidoria. Em vista disso, os dados obtidos nos diferentes sistemas foram separados, considerando os 1º e 2º semestres separadamente.
O sistema antigo, utilizado no 1º semestre, disponibilizava somente o número total de manifestações recebidas, distinguindo somente o número de
reclamações. Assim, para este relatório, houve o preenchimento parcial dos dados referentes aos tipos de manifestações.
Observa-se um aumento significativo no número de reclamações e do total de demandas encaminhadas à Ouvidoria do CRCMG: de 28 para 83 e
de 167 para 398, respectivamente. Diante dessas informações, pode-se inferir que o novo sistema, mais simples e intuitivo, facilitou o envio de
manifestações ao Conselho, aumentando o número de demandas. Além disso, considerando que, no 2º semestre de 2019, foram realizadas as
Eleições do Sistema CFC/CRCs, para renovação de 1/3 do plenário, muitos profissionais entraram em contato para tirar dúvidas sobre o processo
eleitoral, o que também contribuiu, consequentemente, para o aumento do número de demandas enviadas à Ouvidoria.
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Tipo de manifestantes
Quanto ao tipo de manifestante, percebemos a
considerável predominância de manifestações
enviadas por profissionais da contabilidade,
público que recebe os serviços de registro,
fiscalização e educação continuada, prestados
pelo CRCMG visando garantir à sociedade que
os trabalhos desenvolvidos por esses
profissionais sejam realizados com ética, boa
técnica e nos termos da legislação vigente.
A categoria “Outros” foi a segunda maior em
número de demandas, seguida pelas
categorias “Pessoa jurídica” e “Estudante”,
respectivamente.
Os dados referentes ao 1º semestre não foram
apresentados porque, pelo sistema antigo, não
havia a categorização por tipo de
manifestante.

Outros
21.1%

Estudante
4%
Pessoa jurídica
5%

Total
398

Profissional da contabilidade
69.8%

2º semestre

Respostas por área
Ouvidoria
Gecac
Gedep
Gefis
Gereg
Getin
GEADF
Asrei
Asjur
Ascom
Ascoq
Dirop
Direg
Direx
Conduta

1º semestre

13
24
29
43
29
1
1
15
3
7
2
-
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2º semestre*

120
62
45
88
53
4
1
14
6
4
3
4
1
10
3

* Uma mesma
manifestação pode ser
respondida por mais
de uma área, motivo
pelo qual a soma de
respostas por área é
419, enquanto houve
399 manifestações.

Respostas por área
Legenda:
Gecac - Gerência de Cadastro e Cobrança
Gedep - Gerência de Desenvolvimento Profissional
Gefis - Gerência de Fiscalização
Gereg - Gerência de Registro
Getin - Gerência de Tecnologia da Informação
GEADF - Gerência Administrativa e Financeira
Asrei - Assessoria de Relacionamento Institucional
Asjur - Assessoria Jurídica
Ascom - Assessoria de Comunicação
Ascoq - Assessoria de Controle e Qualidade
Dirop - Diretoria Adjunta de Gestão Operacional
Direx - Diretoria Executiva
Conduta - Comissão de Conduta
As manifestações recebidas podem ser respondidas diretamente pela Ouvidoria ou podem
ser encaminhadas às áreas do CRCMG, de acordo com o assunto da manifestação.
Cada área é responsável pela resposta que, posteriormente, é revisada e, se for uma
reclamação, tratada pelo Sistema de Gestão da Qualidade. As áreas do CRCMG que mais
responderam as demandas foram a própria Ouvidora, a Gerência de Fiscalização e a
Gerência de Cadastro e Cobrança, sendo essas duas gerências responsáveis por
importantes serviços prestados pelo CRCMG, como fiscalização, emissão de guias,
atualização de dados cadastrais e negociação de débitos.
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Tempo médio de respostas
às manifestações
O tempo gasto para o envio de respostas varia
conforme a complexidade e o tipo da
manifestação. Em 2019, o tempo médio das
respostas enviadas pela Ouvidoria foi de
3,49 dias, inferior ao prazo máximo estipulado
pelo CRCMG, que é de 30 dias úteis.
Tal resultado comprova o compromisso do
CRCMG com o objetivo de zelar pela celeridade
de seus processos e do atendimento ao público,
visando a melhoria da gestão e a busca de
soluções no menor prazo possível.
Nesta seção, são apresentados exclusivamente
os dados relativos ao 2º semestre, pois o
sistema anterior, utilizado no 1º semestre, não
apresentava o tempo médio de resposta
às manifestações.

Tipo de resposta

Tempo em dias

Encaminhamento da manifestação
pela Ouvidoria à área responsável

1

Resposta da área responsável
à Ouvidoria

2,78

1

Resposta da Ouvidoria ao solicitante

Resposta total ao solicitante

3,49
2º semestre
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Tempo médio de respostas
às solicitações por área
Nesta seção, são apresentados dados referentes
ao 2º semestre sobre o tempo médio de resposta
das áreas às solicitações enviadas pela
Ouvidoria, de acordo com o assunto da
manifestação.
As solicitações respondidas pela Assessoria de
Comunicação (Ascom) e pela Gerência de
Fiscalização (Gefis) foram atendidas com maior
celeridade em 2019. As solicitações respondidas
pela Ouvidoria correspondem às manifestações
que não foram enviadas para outras áreas do
CRCMG, sendo respondidas diretamente pela
Ouvidoria, em um tempo médio que demonstra a
celeridade do Conselho para atender às
demandas dos cidadãos.

Tempo em dias
2º semestre

Ouvidoria

Gecac

Gedep

Gefis

Gereg

0,71

1,03

3,98

0,80

3,49

Getin

GEADF

Asrei

Asjur

Ascom

2,50

1

4

9,33

0,25

Dirop

Direg

Direx

Conduta

9

17

1,33

8
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Manifestações respondidas
no prazo
Em 2019, 99% das manifestações recebidas pela
Ouvidoria do CRCMG foram respondidas dentro do
prazo determinado, que era de 20 dias no 1º
semestre e passou a ser de 30 dias no 2º semestre.
O Conselho recebe, avalia, encaminha e dá o
tratamento adequado às manifestações,
orientando as áreas envolvidas quanto ao tempo
necessário para que as demandas sejam
atendidas dentro do prazo, de modo a evitar o
atraso da resposta e a insatisfação por parte do
usuário.
Assim, a Ouvidoria do CRCMG trabalha para
atender o usuário de forma adequada, observando
os princípios da regularidade, continuidade,
efetividade, segurança, atualidade, generalidade,
transparência e cortesia.

1º semestre
167

Total

565

Quantidade de
manifestações
enviadas dentro do
prazo

2º semestre
398

1º semestre
160

Total de
manifestações
respondidas

Total

558

2º semestre
398

Classificação das manifestações
por assunto
Alteração
no registro
30

Declaração
Comprobatória
de Percepção
de Rendimentos
(Decore)
1

Eleições
CRCMG/CFC
14

13
2º semestre

Atendimento
telefônico
1

Atualização
de dados
8

Baixa
de registro
11

Carteira de
identidade
profissional
9

Delegacias
Seccionais
2

Denúncias contra
profissionais/
organizações
contábeis
20

Denúncias de
descumprimento
do Código de
Conduta do
Sistema CFC/CRCs
3

Divulgações
do CRCMG
3

Educação
Continuada
11

Exame de
Suficiência
3

Função do
profissional
da contabilidade
13

Grupos de
Estudos Técnicos
do CRCMG
4

Honorários
Contábeis
3

Eventos do
CRCMG/CFC
22

Convênios
CRCMG
5

Classificação das manifestações por
assunto
As manifestações recebidas pela Ouvidoria do CRCMG são
tratadas de acordo com o seu tema, sendo classificadas por
assunto, conforme demonstra o quadro desta seção, o qual
apresenta somente os dados referentes ao segundo semestre.
Em 2019, os assuntos com os maiores números de demandas
foram “Sobre Resoluções, Leis e Decretos”, “Alteração no
registro” e “Outras informações institucionais”,
respectivamente.

Informações
sobre registro PJ
4

Outras
informações
administrativo
1

Outras
informações
institucionais
27

Outras
informações
cadastro e cobrança
29

Outras
informações
registro
19

Informações
anuidade, taxa
e emolumentos
9

Informações
sobre débitos
junto ao
Conselho
24

Informações
sobre
processos/
notificações
2

Outras informações
desenvolvimento
profissional
12

Outras
informações de
tecnologia da
informação
3

Outras
informações
fiscalização
23

Portal do
CRCMG
1

Registro
Profissional
18

Representatividade
CRCMG
5

Outras
informações
relacionadas à
comunicação
11

Transferência de
Responsabilidade
Técnica
14

Sobre Resoluções,
Leis e Decretos
33

14

15

Evolução do quantitativo
de demandas

98

100

60

50

39

43
34

34

29

25

18

24

11
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A nova plataforma, adotada pelo Sistema
CFC/CRCs desde julho de 2019, apresenta
um leiaute mais simples e intuitivo, com fácil
processo de cadastramento de dados
pessoais e envio de manifestação. Tal
mudança facilitou o acesso de profissionais
da contabilidade e de cidadãos ao canal da
Ouvidoria – o que se reflete no aumento do
número de demandas no segundo semestre,
quando comparado aos dados do primeiro
semestre.

76

75

Ja
ne
iro
Fe
ve
re
iro

Observa-se que, a partir de agosto, houve
um aumento na quantidade de demandas
recebidas por mês, o que provavelmente está
relacionado à implementação do novo
sistema utilizado para o envio e tratamento
de manifestações da Ouvidoria.

99

Pesquisa de
satisfação do usuário

1º semestre

66,33%

Muito bom 67
18,81%

Bom 19
No primeiro semestre de 2019, ao receber a resposta final emitida pela
Ouvidoria, o usuário podia avaliá-la como “Muito bom”, “Bom”,
“Regular” e “Ruim”, enquanto que, no segundo semestre de 2019, ao
receber a resposta, era permitido ao usuário avaliá-la de acordo com
os critérios “Ótimo”, “Bom”, “Regular” e “Ruim”.
Ressalta-se que, em 2019, mais de 80% das avaliações dos usuários
corresponderam a um grau satisfatório com o serviço prestado pela
Ouvidoria do CRCMG (índices “Muito bom” e “Bom”, no primeiro
semestre, e “Ótimo” e “Bom”, no segundo). Com base nesses
resultados, o CRCMG realiza campanhas internas e treinamentos dos
funcionários, buscando, de forma contínua, a excelência nos serviços
de sua Ouvidoria.

Regular

7

6,9%

Ruim

8

7,9%

0

25

50

75

Ótimo 107

61,5%

Bom 42
Regular 11
Ruim 14
0

* Dados obtidos em 14/1/2020.
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Total = 101

24,1%
6,3%

8,1%
25

50

2º semestre

75

100

Total = 174*

125
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Considerações Finais
Para mais informações, o CRCMG encontra-se à disposição:
http://www.crcmg.org.br/ouvidoria

Ctact Us
123-456-7890
hello@reallygreatsite.com

