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GESTÃO
AT E N D I M E N TO

RELAÇÃO COM O CLIENTE

Bancos utilizam ouvidorias
para aprimorar seus processos

Dell pede aos usuários
idéias sobre como
planejar seus produtos

Ouvidores do Banco do
Brasil, Caixa
Econômica Federal e da
Mapfre Seguros contam
as contribuições desta
área para entender a
insatisfação dos clientes
são paulo

Criadas com o intuito de solucionar as reclamações dos clientes,
principalmente das empresas
que têm contato com um grande
universo de clientes, como bancos e seguradoras, as ouvidorias
estão ganhando um papel mais
estratégico nestas instituições,
atuando como consultorias para
a melhoria de processos internos.
Reconhecendo a importância
deste canal, o Banco Central (BC)
colocou em audiência pública,
até o dia 25, uma proposta para a
criaçãodeouvidorias emtodosos
bancos einstituições autorizadas
pelo próprio BC a funcionar. Da
mesma forma, em 2004, a Superintendência de Seguros Privados
(Susep) editou umanorma orientando as seguradoras a implantarem ouvidorias para agilizar a demanda de reclamações geradas
pelos clientes destas empresas.
No caso dos bancos, a audiência pública pode provocar o surgimento de novas ouvidorias e
também gerar mudanças nas já
existentes, como a criação de
mandatos para o ouvidor.
“As ouvidorias têm que situar-senomesmo patamardadireção da empresa para poder ter
autonomia, fazer recomenda-

ções, alterar procedimentos e diminuir burocracias. Além de
atuar como uma consultoria, ela
pode criar uma boa imagem corporativa,à medidaquesoluciona
problemas dos clientes”, reflete
João Elias de Oliveira, presidente
da Associação Brasileira de Ouvidores (ABO).
O Banco do Brasil (BB) possui
uma ouvidoria há quase dois
anos e afirma que a área foi importante para a melhoria de processos internos. A instituição recebe cerca de 16 mil ligações por
mês, dentrode um universode 24
milhões de correntistas. “Tivemos vários produtos e serviços
que tinham distorções e conseguimos melhorar. Hoje nossa
agenda de soluções tem 20 processos com prazos para serem
melhorados, com prazos de 30 a
90 diaspara seremsolucionados”,
conta João Daniel da Silva, gerente executivo da ouvidoria do BB.
Os problemas mais comuns
solucionados a partir das queixas
referiam-se em grande parte ao
atendimento nas agências, necessidade de automatização de
processos narede deagências, redução de filas e demora no fornecimento dedocumentos. “Trabalhamos com a área de logística
para agilizar as entregas de documentos e conseguimos reduzir de
sete paratrês dias.Investimos em
treinamentos customizados para
melhorar o atendimento nas
agências”, afirma o gestor.
Atualmente, o BB ocupa a nona colocação do ranking mensal
das instituições financeiras mais
reclamadas, criado em 2002, que
classifica os bancos com pior

atendimento. “Não estamos entre as cinco primeiras desde julho
de 2006”, comemora o gerente.
Outra que conseguiu melhorias foi a Caixa Econômica Federal (CEF), que contacom uma ouvidoria desde 2002, e está há seis
meses fora do ranking do BC.
“Estamos conseguindo administrar a satisfação do cliente
dentro da instituição através da
ouvidoria. Ela é ligada diretamente à presidência e nos ajuda a
identificar se a reclamação é um
problema isoladoou daCaixa como um todo”, explica a ouvidora
Isabel de Fátima Ferreira Gomes.
Elacita umexemploda áreade
cartões, que não adota o envio de
cartões sem a solicitações dos
clientes como estratégia de marketing. “Se o cliente recebe um
cartão sem pedir, vamos verificar
internamenteseisso éumerrode
um funcionário ou do setor”, diz.
Segundo a ouvidora, a área influenciou a CEF areduzir taxas e a
abolição detarifas, comoa deencerramento de dívida. A empresa
também desistiu de obrigar os
clientes a agendarem o atendimento, tornando a prática uma
opção. “Tentamos moldar a empresa aoque o públicopede, lembrando que, além de um banco
comercial, somos o maior distribuidor de direitos públicos do
Brasil, e por isso atendemos um
universode usuáriosdestesserviços, além dos clientes; por isso, temos propensão a ter mais problemas”, ressalta. Em média, a CEF
consegue atender os problemas
em 48 horas, mas varia com o tipo
de problema. Questões mais
complexas, como a liberação de
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um empréstimo para financiamento imobiliário, podem levar
até um ano para se resolverem.
Seguradoras

De acordo com Mário Rossi,
ouvidor da Mapfre Seguros, a ouvidoria tem ajudado a empresa a
solucionar dúvidas dos clientes
sobre oscontratos eoferecer mais
agilidade no atendimento. “Sugerimos melhorias, masa empresa não é obrigada a seguir” , diz.
cynara escobar
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A Dell Inc., a segunda maior fabricante de computadores pessoais (PCs) domundo, disse que
vaiaumentar seusuporte aosistema operacional Linux e está
pedindo aos clientes que dêem
idéias sobre como oferecer o
software para seus computadores de mesa e notebooks.
“A iniciativa pretende dar aos
clientes poder de influir sobre
nosso planejamento de produto”, disse Jeremy Bolen, portavozdaDell, comsedeemRound
Rock, no estado norte-americano do Texas. “Não temos nenhum produto específico para
anunciar neste momento.”
Oferecer oLinux emseus PCs
poderá permitir à empresa
atrair de volta clientes que migraram para a Hewlett-Packard
Co., que ultrapassou a Dell em
vendas de PCs por dois trimestres consecutivos, depois de ter
registrado desempenho inferior ao da Dell por três anos. As
vendas de PCs responderam
por 58%da receita da Dellno trimestre encerrado em 2 de fevereiro.
Empenhada em revitalizar
suas vendas e lucros, a Dell
inaugurou um site chamado
Dell IdeaStorm em fevereiro
passado para pedir sugestões
sobre produtos e serviços. Até
ontem, a empresa tinha recebido mais de 2.900 idéias e 6.800
comentários.
Incorporar o Linux aos PCs da
Dell foi uma das sugestões mais
bem-aceitas. O sistema operacional Linux, que concorre com
o software Windows da Micro-
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soft, tem código-fonte aberto.
Isso significa que ele é desenvolvido e distribuído livremente
por uma comunidade de programadores on-line.
Os PCs com o sistema operacional Linux poderão ser comercializados a preços mais
baixos do que os dos PCs equipados com Windows, pois a licença para a distribuição do
software de código aberto custará menos que uma licença da
Microsoft, disse Roger Kay, presidente da Endpoint Technologies Associates de Wayland, no
estado norte-americano de
Massachusetts.
“Ainstalação préviadossistemas pela Dell é mais prática para o cliente e soluciona de saída
as questões de concessão de licença”, disse Kay.
A Dell já distribui o Linux para
servidores e para alguns PCs de
mesa e estações de trabalho, segundo o siteda empresa. A partir
de hoje, os usuários on-line poderão informar à Dell quais as
versões do Linux de que mais
gostam e como a Dell deve dar
suporte ao sistema operacional.

bloomberg

Fonte: DCI, São Paulo, 14 mar. 2007. Carreira & Gestão, p. B2.

Notas

EDUCAÇÃO
I N C E N T I VO

M A N DATO

Sebrae escolhe a cosmética
como tema de seu desafio anual
Jogo estimula o empreendedorismo e é um ponto
de partida para que jovens universitários
desenvolvam seu sonho de ter um negócio próprio
são paulo

O Sebrae em São Paulo iniciou
ontem a corrida para mais uma
edição do Desafio Sebrae, jogo
que estimula o conhecimento
empreendedor entre universitários e permite que eles tenham
contato com asexperiências de se
administrar uma empresa. Neste

ano, o tema do jogo será o setor de
cosméticos.
A solenidade de lançamento
do jogo aconteceu ontem à noite,
no Museu da Língua Portuguesa,
com a presença de professores,
diretores e reitores de faculdades
de todo o estado.
“Segundo o IBGE, entre 1995 e

2005, de cada 100 jovens que ingressaram no mercado de trabalho, 55 ficaram desempregados e
apenas 45 encontraram uma
ocupação. Por isso, é importante
difundir a cultura empreendedoranão sóentreos estudantes,mas
também entre os professores”,
avalia EmersonMorais Vieira,gerente da área de Educação do Sebrae em São Paulo. As inscrições
para o Desafioestarão abertas até
odia 27de abrilpelo sitewww.desafio.sebrae.com.br.
Podem participar estudantes

do ensino superior de todos os
cursos e áreas do conhecimento.
As equipes formadas devem ter
entre três e cinco integrantes. A
taxa de inscrição é de R$ 30 por
equipe.
A escolha do setor de cosméticos como tema para o jogo deste
anodeve-seà suaimportânciana
economia nacional.O Brasilé hojeoterceiro maiorconsumidorde
cosméticos do mundo. Em 2006,
estima-se que a indústria da aérea tenha faturado R$ 16 bilhões.
panoramabrasil

Vicunha Têxtil reelege diretoria

são paulo // O conselho de administração da Vicunha

Têxtil reelegeu sua diretoria. Ricardo Steinbruch continua
diretor presidente e Ana Elwing permanece à frente da
diretoria de Relações com Investidores. Também foram
reeleitos pelo conselho os diretores Reinaldo José Kröger,
Anna Maria Marzorati Kuntz e Marcel Yoshimi Imaizumi.
O novo mandato da diretoria é de três anos.
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LO G Í ST I C A

Sab Company contrata diretor

são paulo // A Sab Company, uma das maiores empresas
de comércio internacional do País, acaba de contratar
Eduardo Marafanti como diretor de Logística da Sab
Company Logística Integrada, braço do grupo especializado em logística. O executivo atuará na direção dos processos de armazenagem, logística, manuseio e distribuição de produtos.
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