
om o aumento da capaci-
dade crítica do consumidor
brasileiro e a evolução das
estratégias e ferramentas
de CRM, ficou clara a inca-

pacidade do setor de atendimento a
clientes em resolver todos os aspec-
tos e exigências vindas do cliente. O
resultado foi a evolução que sofreu
a ouvidoria brasileira como canal de
comunicação aberta para o cidadão
e/ou consumidor se fazer ouvir.

Seguindo um caminho que bus-
ca trilhar um modelo adequado à
nossa realidade, desde suas primei-
ras experiências a ouvidoria brasilei-
ra esqueceu as teorias acadêmicas
e as sólidas restrições impostas pelo
ombudsman clássico inspirador e
procurou um caminho alternativo,
implementando uma engenharia que
se revelou eficiente e condizente
com o cotidiano operacional e cultu-
ral das organizações brasileiras.

O que se viu foi uma distinção
cada vez mais palpável entre o
ombusman pioneiro e tradicional e o
ouvidor brasileiro, pois apesar de
adotarem conceitos similares nas
suas ações operacionais, diferem em

seu campo de atuação. Enquanto o
ombudsman exerce o controle exter-
no da instituição, o ouvidor opera
internamente, tendo como retaguar-
da o princípio da eficiência.

As novas tendências do setor já
podem ser encontradas inclusive nos
países precursores, onde o
ombudsman tradicionalista vincula-
do ao parlamento evoluiu para agên-
cias governamentais, empresas pú-
blicas e privadas, instituições de en-
sino e entidades de classe, num qua-
dro bem similar ao brasileiro. No en-
tanto, nos países latino-americanos,
os "defensores del pueblo" insistem
em seu papel de defensores das cau-
sas públicas e direitos sociais dos ci-
dadãos, porém sem demonstração
de autoridade ou eficácia perante os
organismos reclamados. Neste as-
pecto, estamos nos distanciando de
nossos colegas de língua latina.

Apesar de ser relativamente
nova, a capacidade do brasileiro em
absorver e desenvolver novas ten-
dências fez com que a ouvidoria se
tornasse uma das questões de des-
taque tanto no setor público quanto
no privado. Surgiu uma preocupação
maior das entidades e corporações
com o cidadão e o consumidor.

A evolução, sólida, é sentida em
todos os elos da cadeia do relacio-
namento. Se, antes, havia somente
a boa vontade, o desprendimento, o
empirismo e a ausência de material
informativo, hoje, é possível afirmar
que o ouvidor brasileiro possui uma
base teórica experimental para rea-
lizar com eficiência seu trabalho.

Para Hélio José Ferreira, ouvidor
do Banco Central do Brasil, a ativida-
de de ouvidoria surge como uma al-
ternativa ideal para melhorar, ou me-



lhor, humanizar, o relacionamento en-
tre o cidadão e as instituições, o que
exige do profissional ouvidor uma
vocação para relacionamentos. "É
importante registrar que, independen-
te de qualquer curso ou treinamento,
o profissional de ouvidoria tem de
possuir o dom de desenvolver e man-
ter relacionamentos e, acima de tudo,
ter a convicção de que sua atividade
é extremamente relevante para o
processo de construção e fortaleci-
mento da cidadania", defende.

Agindo como media-
dora das relações do cli-
ente ou cidadão com a
instituição, a ouvidoria
estruturou-se de forma
independente das cen-
trais de atendimento,
mudando o trato e os
scripts engessados, fa-
lando de acordo com o
público que atende. Cap-
tadas com mais sensibilidade e ob-
jetividade, as reivindicações e infor-
mações são tabuladas, de forma a
mostrar para a empresa ou órgão
que o consumidor não está simples-
mente reclamando, mas criando
uma oportunidade de correção de
procedimentos, serviços e produtos
e, também, fornecendo gratuita-
mente uma pesquisa de opinião e
um completo relatório gerencial.
"Não mais se justifica a ausência de
um canal de comunicação direto com
aquele que deve ser o destinatário
final de qualquer política pública ou
venda de bens e serviços: o cidadão
comum", esclarece Hélio.

Atuar de forma a corrigir eventu-
ais falhas nos processos de trabalho
da entidade ou empresa é, talvez, o
principal foco da ouvidoria. Atuando
como uma caixa de ressonância
onde o cidadão/cliente tem voz ati-
va dentro da instituição, ela permi-

te a melhoria desses processos e a
evolução do relacionamento com o
cliente, como ressalta Hélio. "A exis-
tência da ouvidoria somente se jus-
tifica se, além da mediação entre as
partes, ela atuar para que os proces-
sos de trabalho sejam revistos e,
conseqüentemente, redundem na
melhoria da qualidade dos serviços
prestados".

Tais objetivos são intensamente
apregoados pela ABO (Associação
Brasileira de Ouvidores). Difundindo

o conceito de que o ouvidor deve
atuar sempre como representante
do cidadão e nunca como defensor
da organização a que está vincula-
do, a entidade busca a realização de
gestões políticas que propiciem o
amparo legal às atividades do
ouvidor na busca de fixação de man-
dato e na sua independência de
ação. Conforme explica o presiden-
te da ABO, João Elias de Oliveira, "a
ouvidoria brasileira não pode ser
confundida com uma estratégia de
relacionamento ou de marketing de
defesa, mas deve comportar-se
como uma instituição que traduza os
anseios do cidadão, seja ele cliente,
consumidor ou usuário, acolhendo

suas reclamações e reivindicações e
concedendo-lhe a possibilidade da
fruição efetiva dos seus direitos", ar-
gumenta.

Um horizonte de possibilidades
Quando a ABO foi criada, há doze

anos, não havia mais que duas de-
zenas de ouvidorias públicas nos ní-
veis estaduais, municipais e em ór-
gãos do governo federal. A
credibilidade e o avanço propiciados
pelo Código de Defesa do Consumi-

dor, a efetividade dos
sistemas de defesa dos
cidadãos, o surgimento
da cultura da reclamação
e, principalmente, a
oxigenação democrática
no Brasil, exigiu a cria-
ção de canais de comu-
nicação, fortalecendo o
setor e a entidade. O tra-
balho dos pioneiros da

ouvidoria brasileira, consolidando
espaços, fortalecendo e estrutu-
rando ouvidorias em órgãos públi-
cos e privados, trouxe conseqüen-
temente a elevação do número de
instituições no Brasil, multiplicando-
se em ouvidorias temáticas, de po-
lícia, universitárias, especializadas,
entre outras.

Hoje, a existência de ouvidorias
no Poder Judiciário consolida-se cons-
titucionalmente, a disseminação de
ouvidorias municipais, a nomeação
de ouvidores-gerais e sistemas de
ouvidores em diversos estados e em-
presas, sacramentando em atos
constitutivos a existência do ouvidor.
"A sociedade assimilou o conheci-



mento da existência de uma porta
aberta para o atendimento de suas
angústias e ansiedades. Atualmente,
quase mil ouvidorias públicas estão
disponibilizando os seus atendimen-
tos aos cidadãos, de forma proativa
e eficiente", lembra João Elias.

Paralelamente, a ABO viu crescer
sua representatividade e responsa-
bilidade no setor. Se, em sua criação,
tinha apenas quinze membros que
se preocupavam em eliminar o muro
burocrático que separava indivíduo
e administração, atualmente, ela já
conta com aproximadamente mil as-
sociados, desfruta de respeito e no-
toriedade inclusive no estrangeiro e
constitui-se na principal força de dis-
seminação desse canal de comuni-
cação que é hoje a ouvidoria brasi-
leira. João Elias explica que a rele-
vância do papel da ABO no impulso
e na definição do desenho da
ouvidoria brasileira trouxe o reco-
nhecimento da sua importância, evi-
denciada pela constante participação
de seus membros nos debates de-
mocráticos, na transferência de co-
nhecimento e experiência e no res-
peito que obteve perante seus
filiados e à sociedade.

A evolução no Banco Central
também foi acima da expectativa e,
hoje, já se percebe claramente uma
mudança cultural no que diz respei-
to às atividades voltadas para o
atendimento do cidadão. "Isso re-
presenta, sem dúvida, o resultado do
trabalho da boa parceria que vem
sendo desenvolvido pela Ouvidoria
junto às demais áreas da instituição.
Esse processo de trabalho vinculado
ao atendimento ao cidadão está hoje
melhor estruturado e transparente
do que há um ano e pouco atrás", es-
clarece Hélio. O trabalho realizado
pela Ouvidoria do Banco Central é
conseqüência de sugestões de
melhorias apontadas pelo cidadão

por intermédio de suas demandas.
"Esse conjunto de melhorias permi-
te que o Banco Central possa ofere-
cer ao cidadão soluções mais ágeis
e transparentes para suas deman-
das", ressalta.

Em resumo, a ouvidoria do BC
está refletindo diretamente na
melhoria da qualidade dos serviços
oferecidos pela Instituição à socie-
dade em geral, estabelecendo um
padrão de excelência no processo de
comunicação com o cidadão. "Nes-
se sentido, temos buscado sempre o
aperfeiçoamento das ferramentas
utilizadas, dos trâmites internos en-
volvidos e do tipo de linguagem a ser
utilizada. Assim, ao mesmo tempo
em que existe uma preocupação
constante com a melhoria dos pro-
cessos de trabalho do Banco Central
e, conseqüentemente, com a quali-
dade dos serviços prestados ao cida-
dão, a Ouvidoria busca atuar
proativamente no sentido de manter

um canal de comunicação ágil e den-
tro do padrão exigido pelo cidadão",
explica Hélio.

A iniciativa deu tão certo que o
Banco Central criou a resolução N°
3.477, do Conselho Monetário Naci-
onal, que estabelece as bases de um
novo modelo instituído pelo BC no
tocante ao atendimento a ser ofere-
cido pelas instituições financeiras ao
cidadão. O que se busca é tornar
esse processo de atendimento mais
claro e transparente e, principalmen-
te, que as partes envolvidas cum-
pram exatamente o papel que lhes
cabe. "Podemos dizer que chegamos
num estágio onde houve o rompi-
mento de um paradigma e o nasci-
mento de outro baseado em condi-
ções de maior sustentabilidade, que
visa um padrão de excelência de
atendimento ao cidadão usuário dos
serviços oferecidos pelas instituições
financeiras. Nesse cenário, de mai-
or comprometimento das partes, po-
demos vislumbrar benefícios imedi-
atos para todos e, claro, mais diálo-
go entre os envolvidos, condição es-
sencial para a solução dos conflitos",
defende Hélio.

João Elias aplaude a decisão da
SUSEP e afirma que a institu-
cionalização de ouvidorias em ban-

venio entre a Ouvidoria Geral da Bahia e
a Ouvidoria Nacional do CONFEA, órgão
que agrega 16 ouvidorias dos CREAs re-
gionais, disponibilizando o uso de siste-
ma de controle de recepção de reivindi-
cações desenvolvido pelos bons baianos.
Acordos de cooperação recíprocos, cessão
de expertise, troca de informações para a
elaboração de manuais de procedimentos
entre diversas ouvidorias, são aspectos já
incorporados no cotidiano das instituições.
"Nota-se que não existe o mesquinho
comportamento de se monopolizar conhe-
cimento. Os ouvidores estão constante-
mente se reunindo e trocando experiên-
cias. Com certeza, esse intercâmbio é que
tem impulsionado o entusiasmo dos que
militam na área", esclarece João Elias de
Oliveira, presidente da ABO.

Não há dúvida de que o sucesso ou
não de uma ouvidoria depende direta-
mente do padrão e qualidade das par-
cerias desenvolvidas tanto interna quan-
to externamente. Na maioria dos casos,
o cidadão, ao se dirigir a uma ouvidoria,
traz consigo uma bagagem de conheci-
mento decorrente de alguma experiên-
cia anterior com outras ouvidorias que
pode ser positiva ou negativa. Quando
se trata de uma primeira experiência do
cidadão, não resta dúvida de que isso
irá constituir o referencial desse cida-
dão com relação ao serviço prestado por
outras ouvidorias. "É nesse entendimen-
to que a Ouvidoria do Banco Central bus-
ca prestar um serviço da melhor quali-
dade possível ao cidadão e, claro, man-
ter excelente intercâmbio técnico e
operacional com outras ouvidorias, in-
dependentemente de serem do setor pú-

ecentemente, um evento realizado na
Bahia contemplou a assinatura de con-



cos testemunha a consolidação da
ouvidoria brasileira. Os ouvidores
das empresas seguradoras e de pre-
vidência, além de mediadores de
conflitos, possuem alçada para a
solução de discordâncias entre as
companhias e seus segurados. Inclu-
sive, recentemente, o órgão regula-
dor da área de seguros da Argenti-
na, criou o seu "Defensor del Segu-
rado", com base em uma norma le-
gal inspirada pela legislação brasilei-
ra. "A obrigatoriedade das institui-
ções financeiras em terem suas pró-
prias ouvidorias altera completa-
mente o distante comportamento
que os bancos mantinham com seus
clientes. Agora, com status elevado
na hierarquia e determinação legal,
as ouvidorias das instituições finan-
ceiras deverão ampliar o necessário
diálogo e, com certeza, mudar posi-
tivamente o modo de atendimento
àqueles que necessitam de bom e
respeitoso serviço bancário. Esse
ouvidor humanizará as relações com
o cliente, hoje totalmente afastado
pelo automatismo".

do inicia um processo de ocupação
de espaço nas empresas mais cons-
cientes da obrigatoriedade de inves-
tir no bom atendimento. O caminho
a ser trilhado ainda é longo, porém,
boa parte dos administradores públi-
cos e, pouco a pouco, dos empresá-
rios, acordam para o fato de que a
ouvidoria deve e pode ser o canal de
comunicação mais adequado para o
diálogo com a população e a força
indutora para que o cidadão possa
usar o seu maior poder de força: a
reclamação.

O presidente da ABO destaca as
diferenças que compõem o profissi-
onal de ouvidoria hoje em dia. "De
um ouvidor inseguro por absoluta
falta de literatura e incertezas na
execução do seu papel, temos hoje
um personagem ativo, eliminador de
paradigmas e de burocracias desne-
cessárias. Sensibilidade, capacidade
para saber ouvir, aptidão para obter
soluções, firmeza e personalidade

blico ou privado. Temos opinião de que
a atuação das ouvidorias em rede é con-
dição sine qua non para o sucesso dessa
atividade em qualquer instituição", de-
fende Hélio José Ferreira, ouvidor do
Banco Central do Brasil.

Graças a esse intercâmbio de conheci-
mento, atualmente a maioria das iniciati-
vas na área das ouvidorias pode ser reco-
nhecida como de sucesso. "A simples e
pontual decisão de se criar uma ouvidoria
já é merecedora de louvor. Ouvidorias de
estados e de municípios administram pro-
gramas com ótimos resultados. Na área
da saúde, ouv idores conseguiram
implementar ações que colaboram para a
amenização do caos do setor. São inúme-
ros os casos de sucesso das ouvidorias",
conta João Elias.

A troca de expertise também permi-
tiu à ouvidoria do BC otimizar o atendi-

mento ao público, adequando-o a partir
de demandas encaminhadas pelo cida-
dão à Ouvidoria do Banco Central. As
mudanças abrangeram atividades desen-
volvidas interna e externamente e o foco
do atendimento também foi revisto. "Em
termos gerais, a melhoria desse proces-
so de trabalho voltado para o atendimen-
to-ao cidadão no âmbito do Banco Cen-
tral levou ao rompimento do modelo que
vinha sendo praticado há mais de uma
década - identificado como protetorado
paternalista, para um novo modelo de
atendimento, o qual podemos chamar de
protetorado responsável. Nesse novo
modelo, às partes cumpre atuar dentro
daquilo que lhes cabe, respeitando-se,
dessa forma, a abrangência das compe-
tências dos atores envolvidos - cidadão/
Banco Central/Instituições Financeiras",
finaliza Hélio.

para elaborar recomendações, repu-
tação e comportamento para obter
respeito, tudo isso são atributos e
características que se incorporaram
ao profissional da ouvidoria".

João Elias acredita que a existên-
cia do código de ética da ABO e seu
decálogo colaboraram para a cons-
trução das bases de atuação do
ouvidor brasileiro e o amadureci-
mento da instituição'colaborou para
a definição do seu perfil. "A multipli-
cação de cursos de capacitação e
qualif icação realizados pela ABO
Nacional e pelas suas seccionais
trouxeram a sedimentação teórica e
o conhecimento histórico necessári-
os", defende. A realização de semi-
nários, simpósios e cursos isolados
nas mais diversas regiões do Brasil,
gratificaram os participantes e aju-
daram na divulgação da instituição.
A matéria "Ouvidorias" já faz parte
de grade curricular de alguns cursos
de especialização. A pós-graduação
em "Gestão de Ouvidorias" já é uma
realidade no Ceará. "A ABO Nacional
mantém contato com respeitada ins-
tituição de ensino visando a formu-
lação de curso de especialização em
ouvidorias que, provavelmente, será
lançado no próximo ano", avisa.

Por fim, a vitoriosa realização do
11° Congresso Brasileiro de
Ouvidores é prova cabal do sucesso
da ABO e o número sempre crescen-
te de participantes atesta a busca do
conhecimento e do aperfeiçoamen-
to. Indistintamente, ouvidores públi-
cos e privados qualificam-se cada
vez mais. Hélio completa afirmando
que a atividade, complexa, exige um
profissional com perfil mais especí-
fico, cuja existência no mercado ain-
da é muito restrita. "Há que se in-
vestir no processo de capacitação do
pessoal que hoje desenvolve tal ati-
vidade e, sem dúvida, na formação
de novos profissionais", salienta.

Se a ouvidoria pública já come-
ça a obter maior reconhecimento do
seu papel, também o ouvidor priva-
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