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As instituições ampliam e sofisticam os canais de comunicação com o público interno para 
trabalhar a imagem e detectar eventuais problemas. Até o celular pode ser usado como 
instrumento de fidelização. 
 
Estar atento ao público interno é uma das premissas do marketing. Em ambientes 
competitivos, o chavão torna-se obrigatoriedade. Há algum tempo as instituições de ensino 
superior perceberam a necessidade de se colocarem aptas a ouvir e a responder às 
manifestações dos alunos. Agora, esses serviços seguem em expansão, tanto numericamente 
quanto na amplitude e na sofisticação de suas atribuições. 
 
Na Universidade Braz Cubas, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) já dispõe de um 
banco eletrônico que inclui informações sobre processo seletivo, cursos, protocolos de 
documentos, agenda de eventos, transporte e moradia, entre outros temas. Também estão 
disponíveis serviços como a solicitação a distância de diversos documentos - histórico escolar, 
certidões de vínculo, conclusão e matrícula, entre outros -, e de boleto enviado via e-mail ou 
fax. "Também oferecemos informações sobre convênios com empresas e programas 
governamentais de financiamento", conta Sylvania Maria Grinberg, coordenadora do 
atendimento da universidade. 
 
O Centro Universitário São Camilo, que no ano passado criou sua ouvidoria - e já mantinha um 
call center terceirizado -, estrutura agora um SAC. As operações começarão no segundo 
semestre, e o serviço disponibilizará inicialmente apenas informações. "Na seqüência, 
ampliaremos o escopo de atendimento para a coleta e resposta às manifestações de 
reclamações, elogios e sugestões", adianta Luciano de Melo, gerente de marketing do Centro 
Universitário São Camilo.  
 
Integrados a um sistema de geração de informação e conhecimento sobre os alunos, ou os 
potenciais alunos, os canais de contato direto com o público podem também ajudar as 
instituições a obter informações mercadológicas relevantes e até mesmo a auxiliá-las em ações 
comerciais. Como isso é possível? "Por exemplo, aproveitando-se o contato de um aluno com 
um SAC para conhecer seu grau de satisfação com o curso, ou, caso ele esteja se formando, 
indagar se ele pensa em uma pós", responde Fernando Pierry, sócio da consultoria de 
marketing Peppers & Rogers. 
 
Ele lembra que a universidade norte-americana City University of New York já integrou o 
celular ao sistema de relacionamento com o público, ao enviar aos aparelhos dos alunos 
notícias referentes ao dia-a-dia da escola, ou aos filmes em exibição no cinema local (os 
alunos optam por participar do programa informando o número do seu celular no site da 
faculdade). No Brasil, sugere Pierry, as instituições deveriam aproveitar ao máximo as 
funcionalidades da internet em sua tarefa de disponibilização de serviços e informações. 
 
De qualquer forma, em muitos casos a internet já é o meio de comunicação mais utilizado para 
o contato com os serviços de atendimento. Na Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro, 
a ouvidoria recebe mensalmente entre 350 e 400 e-mails. Os contatos pessoais ficam em 
segundo lugar, com cerca de 250 atendimentos e em seguida vem o atendimento por telefone, 
com cerca de 50 a 100 telefonemas mensais. "Já o SAC recebe entre mil e 1,7 mil e-mails 
mensais", complementa Pacita Toledo, ouvidora da Castelo Branco.  "Procuramos responder a 
todos esses contatos", garante.  
 
Responder a todos os acessos aos canais de comunicação é uma postura fundamental, 
referenda Sylvania, da Braz Cubas. "A efetiva melhora na comunicação exige resposta a todas 
as demandas", justifica. De acordo com Sylvania, no último mês de março, o SAC da Braz 
Cubas recebeu cerca de 3,5 mil ligações telefônicas, e aproximadamente 40 e-mails 
diariamente. A maioria dos contatos provém de alunos, mas, especialmente em época de 
vestibular, aumenta a procura do público externo. 
 



A ouvidoria da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) recebeu no ano passado cerca de 24 mil 
contatos, conta a ouvidora Eurilda Dias Roman. Segundo ela, a ouvidoria conta com dois 
profissionais em uma unidade central e um representante em cada um dos 15 campi da 
instituição. Em grande parte dos casos, os contatos são realizados por alunos ou familiares 
interessados em resolver questões referentes ao calendário escolar. "Mas recebemos até 
demandas relativas à vocação de alunos", conta Eurilda. 
 
Para atuarem de maneira eficaz, os canais de contato direto com o público devem seguir 
algumas regras básicas. Para Eurilda, da Ulbra, uma ouvidoria - exceto em questões muito 
pessoais -, deve garantir a um aluno que faz uma reclamação que sua identidade não será 
revelada. "Afinal, trabalhamos com o problema, e não com a pessoa", enfatiza.  
 
Mas, como anonimato não deve ser confundido com irresponsabilidade, Pacita, da Castelo 
Branco, sempre solicita aos alunos que formalizem suas manifestações por escrito. "Isso 
diminui a possibilidade de queixas infundadas", justifica.  
 
Além disso, a ouvidoria deve ter liberdade para, quando necessário, acionar diretamente 
qualquer área da instituição, enfatiza Luciana Bertachini, ouvidora-geral da União Social 
Camiliana (mantenedora das unidades educacionais que levam a marca São Camilo).  Segundo 
ela, o ouvidor deve, simultaneamente, "ouvir contra", e "agir a favor" da solução das 
demandas que recebe.  "Por 'ouvir contra', entenda-se empenhar-se em expressar sempre 
opiniões sinceras, ainda que eventualmente equivocadas, mesmo que isso implique angariar 
antipatias", acredita. 
 
Para garantir um trabalho livre de interferências, de maneira geral as ouvidorias estão 
diretamente vinculadas às instâncias hierárquicas mais elevadas. Esse relacionamento direto 
com os mais altos escalões é apontado por Melo, da São Camilo, como diferencial entre um 
SAC e uma ouvidoria, que deve dedicar-se especialmente às questões mais complexas e 
delicadas. "É como se a ouvidoria fosse a última instância, para assuntos que devem ser 
tratados com o reitor." 
 
SACs e Ouvidorias podem gerar diversos benefícios para instituições de ensino: ampliam a 
satisfação do público, fortalecem a imagem, servem como instrumentos de gestão. Os SACs, 
de maneira geral, destinam-se às atividades mais habituais das instituições, como solicitação 
de documentos, e abrem-se tanto para o público interno quanto para o externo. Já as 
ouvidorias privilegiam as comunidades acadêmicas, especialmente alunos, que utilizam o 
instrumento para uma série de demandas, como reclamações relativas à infra-estrutura, 
dificuldades financeiras que prejudicam o pagamento das mensalidades, queixas contra um 
professor, entre outras. 
 
Algumas instituições, como a Castelo Branco, disponibilizam Ouvidoria e SAC (a primeira foi 
criada no ano 2000, e o SAC em 2005). De acordo com Pacita, além de melhorarem a 
comunicação entre a instituição e seus alunos, e de ampliarem a interação entre os vários 
agentes da vida acadêmica, tais estruturas permitem à universidade aprimorar a qualidade dos 
serviços. "Desde a criação da ouvidoria as várias áreas da instituição ficaram mais atentas, 
pois sabem existir quem possa receber as queixas relativas a possíveis problemas." 
 



 
Pacita Toledo, da Castelo Branco: garantia de resposta a todos os contatos 

 
Há, porém, instituições que optam por um desses dois serviços. É o caso da Braz Cubas, cujo 
SAC foi criado em 2002, já com a incumbência de abranger a ouvidoria. Na opinião de 
Sylvania, o serviço é extremamente útil aos alunos. "Ali eles podem sanar, em uma única 
ligação, todas as suas dúvidas, pois disponibilizamos informações de todos os departamentos 
da universidade", ela diz. 
 
Ao gerar informações provenientes dos vários públicos de interesse da instituição, SAC e 
ouvidoria podem constituir importantes instrumentos de gestão, e mesmo de análise 
mercadológica. "Coletadas, armazenadas e tratadas da maneira correta, as informações 
recebidas por um SAC permitem desenvolver novos produtos e serviços, e aprimorar aqueles 
já existentes", diz Melo, da Braz Cubas. 
 
A abertura às manifestações do público beneficia a própria imagem da instituição, crê Eurilda, 
da Ulbra. "Mantendo um canal para as pessoas exporem opiniões e sentimentos, aumentamos 
seu grau de satisfação, e com isso fortalecemos a imagem da instituição", ela afirma. E Eurilda 
garante: uma ouvidoria pode constituir um serviço muito bem recebido pelos alunos, como 
ocorre na própria Ulbra, onde uma pesquisa on-line realizada no final do ano passado mostrou 
que 90% do público está satisfeito com ele. 
 
Para Luciana, da União Camiliana, uma ouvidoria pode até mesmo ajudar a gerar novas idéias, 
e colaborar com a implementação de experiências e soluções importantes para o 
aprimoramento institucional. "A crítica a determinado aspecto institucional não indica 
descrédito. Ao contrário: ao reclamar e sugerir, o cidadão revela confiar que a instituição tem 
vitalidade, e pode ser mais eficiente e eficaz." A ouvidoria- geral da União Social Camiliana foi 
criada em janeiro do ano passado, e coordena ouvidores regionais nos sete Estados nos quais 
a instituição atua. Entre fevereiro e dezembro do ano passado, a estrutura foi acionada 
aproximadamente 1,3 mil vezes. 
 
Criada em 1992, a ouvidoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é apontada 
como a primeira estrutura do gênero em uma universidade brasileira. Mas, apesar de seus 15 
anos de existência, o serviço ainda precisa ser mais conhecido e aproveitado pela comunidade 
acadêmica, afirma Carlos Vinícius de Mendonça, há três anos e meio ouvidor da Ufes. "O 
processo de aceitação desse tipo de estrutura é lento, pois é difícil mudar a mentalidade das 
pessoas, havendo quem prefira aceitar passivamente qualquer situação, em vez de procurar a 
ouvidoria", ele diz. "Mas tenho absoluta convicção de ser a ouvidoria uma entidade totalmente 
legítima", acrescenta Mendonça. 
 
Para ele, 'legitimidade' é a base da atuação de uma ouvidoria, que deve ser simultaneamente 
aceita pela comunidade acadêmica e pelas instâncias superiores da instituição. "Para ser 
legítima, a ouvidoria deve ser visível, mostrar-se sempre aberta", recomenda Mendonça. 
Segundo ele, uma ouvidoria é uma estrutura "fundamental" em uma instituição com as 
dimensões da Ufes, que em três campi recebe 16 mil alunos, 1,3 mil professores efetivos e 2,5 
mil funcionários. 



 
Mas há ouvidorias também em instituições menores. A Faculdade de Engenharia de São Paulo 
(Fesp) tem atualmente cerca de 1,1 mil alunos, e criou em 2002 uma ouvidoria que 
anualmente recebe uma média de 800 a mil contatos, oriundos principalmente de alunos que 
solicitam bolsas, ou reclamam de algum problema interno da instituição. Ana Maria de 
Miranda, ouvidora da Fesp, vê na ouvidoria um serviço importante não apenas para os alunos, 
mas também para a instituição. "Já ouvi alunos de outras instituições reclamando porque nelas 
não há ouvidoria."  
 
Para ela, se já é importante em uma instituição de menor porte - como a própria Fesp -, uma 
ouvidoria torna-se essencial nas instituições maiores, nas quais o contato entre os alunos e as 
hierarquias superiores é geralmente mais difícil.  
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