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Dentre os principais atributos de
uma boa empresa estão a
confiabilidade e o zelo pela
imagem. Dessa necessidade, a
fim de assegurar a sua
confiabilidade e a imagem,
algumas organizações adotaram
um sistema para atender as
reclamações de seus clientes

N
ada melhor do que julgar aos
outros, diriam alguns. Todavia,
refletir em prol da autocrítica
constitui uma tarefa difícil e ao

mesmo tempo rotineira no mundo das gran-
des corporações. Certo? Errado. Boa parte
das 20 empresas com maior número de re-
clamações na Fundação de Proteção e De-
fesa do Consumidor (Procon-SP) deixou
evidente que a proposição de atender às re-
clamações de seus consumidores é apenas
um engano. Com seu silêncio em responder
às questões formuladas pela revista BANAS
QUALIDADE, não deixaram claras as suas
práticas de gestão em momentos de crise.
Enquanto organizações, que vendem os seus
serviços a terceiros, elas devem não apenas
divulgar o seu balanço periodicamente, mas
evidenciar quais medidas tomam e têm to-
mado para contornar situações complicadas,
além de informar quais as estratégias e as
metodologias que utilizam e utilizarão para
que não sejam lembradas apenas pelas quei-
xas recebidas no Procon.

A lista do Procon foi finalizada no dia
31 de dezembro de 2007 e possui apenas as
reclamações fundamentadas. Por reclama-
ções fundamentadas, são entendidas as de-
mandas de consumidores que não foram
solucionadas com a primeira intervenção do
Procon, gerando a abertura de um processo
administrativo a ser trabalhado pelo órgão
junto aos fornecedores. Os casos em ques-
tão foram todos finalizados no ano de 2007.

O Cadastro de Reclamações Fundamen-
tadas, elaborado pela Fundação Procon,
mostra que a ação técnica efetiva dessa re-
flete-se em números: de um total de 515.681
atendimentos (simples consultas, atendi-
mento preliminar, orientação, etc.), apenas
22.831 se transformaram em reclamações
fundamentadas (ao todo, estão listados
2.639 fornecedores). Os fornecedores de
uma mesma marca foram todos agrupados
para facilitar o entendimento dos dados por
parte do consumidor. Segundo o assessor-
chefe do Procon, Carlos Augusto Coscare-
lli, o modo como a empresa/marca é apre-
sentada ao público foi usado como parâme-
tro. "O consumidor, quando contrai um fi-

nanciamento, um seguro ou contrata um
cartão de crédito, por exemplo, identifica a
credibilidade da instituição, independente-
mente de ser uma empresa do grupo que
possui um CNPJ diferente da matriz. Isso
fica nítido em campanhas publicitárias e em
todo o material informativo onde se destaca
a marca", explica ele.

No Cadastro de Reclamações Funda-
mentadas, as 20 empresas têm autuação e
respondem a processo administrativo peran-
te o Procon-SP, o que demonstra que, inde-
pendente de a empresa resolver ou não o
problema individual do consumidor, o ór-
gão atua coletivamente no sentido de mini-
mizar os impactos no mercado de consumo.

O setor tido como pior foi o dos servi-
ços essenciais (água, telefonia, luz, etc.) com
31% das reclamações, seguido pelo de pro-
dutos (móveis, eletrônicos, vestuário, etc.),
com 30%. As aéreas de assuntos financei-
ros (bancos, cartões de crédito, financeiras,
etc.), serviços privados (escola, clubes, ofi-
cina mecânica, etc.), saúde (planos de saú-
de, cosméticos medicamentos, etc.), habi-
tação e alimentos concentraram respectiva-
mente 25%, 10%, 3%, 0,60% e 0,22%.

Dentre os principais atributos de uma
boa empresa estão a confiabilidade e o zelo
pela imagem. Dessa necessidade, a fim de
assegurar a confiabilidade e a imagem, al-
gumas empresas adotaram o Sistema de
Atendimento ao Cliente (SAC), no qual o
cliente faz suas reclamações e garante um
feedback para a instituição. Em muitos ca-
sos o SAC se mostra ineficiente e o cliente
se vê obrigado a procurar o Procon, e em
alguns casos, até mesmo a tomar medidas
junto ao Juizado de Pequenas Causas.

Para o advogado Ricardo Neves, o SAC
é considerado como um novo canal de co-
municação, elaborado por uma determina-
da empresa. "O intuito é estabelecer uma
forma de contato entre empresa e seu públi-
co determinado. A principal atribuição des-
se serviço é, inicialmente, ouvir o cliente e
posteriormetite poder orientá-lo", diz.

Neves relata que não existe uma lei es-
pecífica para os SAC's. Sendo assim, a fal-
ta de normalização abre brechas para um
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atendimento de baixo nível, o que explica o fato que muitas das

queixas do público consumidor dirigem-se às centrais de atendimen-

to. "Apesar de não existir uma lei específica, podemos chamar o

Código de Defesa do Consumidor (CDC) para dirimir todos os pro-

blemas causados por esse setor, o enquadrando certamente como

prestador de serviço e. portanto, compreendido pelo CDC e sujeito

às suas determinações e sanções", acrescenta.

Como se sabe, é preciso garantir a satisfação do cliente moder-

no, cujo perfil mudou bastante devido às variadas formas de comu-

nicação e manifestação de suas opiniões. Hoje ele faz uso de uma

série de ferramentas tecnológicas, como blogs, fotologs, comunida-

des virtuais, o que não acontecia anteriormente, quando as experiên-

cias negativas eram difundidas em geral por meio do boca a boca.

A Claro (13a posição) usou em seu posicionamento enviado à revis-

ta BANAS QUALIDADE o termo consumidor 2.0, o qual é mais parti-

cipativo, exigindo das empresas uma mudança na forma de relaciona-

mento e mais agilidade para responder às suas demandas. "Esse tipo de

cliente é gerador de conteúdo e isso constitui uma oportunidade de

mapear essas informações", diz o diretor de clientes, Miguel Cui.

Nos posicionamentos enviados pelo Itaú (2a posição) e pela em-

presa Benq-Mobile (3a posição) houve como justificativa para o maior

número de reclamações fundamentadas junto ao Procon, o fato de

elas estarem vivendo um período de integração e consolidação de

operações gerado pelo crescimento de seus serviços.

Em comunicado, a Motorola (10a posição) explicou brevemente

seu programa de qualidade, que atua em três frentes:

• Gestão: feedbacks e reclamações de consumidores agora são

revistos por um time com representantes de todas as áreas com in-

terface com consumidores: serviços, call center, jurídico, qualida-

de, produto, marketing e Internet.

• Tecnologia: investimento em programas para melhor mapear o

comportamento do consumidor, a fim de implementar ações de me-

lhorias mais específicas.

• Pessoas: investimento em treinamento para todos os colabora-

dores no sentido de desenvolver habilidades e conceitos da qualida-

de com foco na melhoria do atendimento.

Ciente da importância do Código de Defesa do Consumidor, a Sa-

msung (19a posição) alegou estar comprometida em atendê-lo integral-

mente. No início do ano a empresa inaugurou uma nova central de aten-

dimento, situada junto ao complexo industrial em Campinas. A nova

central possui um quadro superior a 200 profissionais, apresenta célu-

las de trabalho especializadas para o atendimento de casos críticos e o

acompanhamento dos reparos em andamento na rede autorizada. Para

os próximos meses, a central promete o lançamento de novos serviços,

todos reforçando a integração com o consumidor via Internet.

O OUTRO LADO
As 20 empresas da lista foram contatadas pela redação da revis-

ta BANAS QUALIDADE para que pudessem expor quais medidas

de gestão estão e serão tomadas para contornar esse momento com-

plicado. Dentre elas, cinco (Itaú, Benq-Mobile, Motorola, Claro e

Samsung) enviaram posicionamentos, todos já mencionados anterior-

mente, preferindo não responder às questões da revista. Outras seis

empresas responderam à redação: Embratel (6a posição), Tim (7a

posição), Finasa (l 1a posição), Sabesp (16a posição), Caixa Econô-

mica Federal (17a posição) e Eletropaulo (20a posição). O questio-

nário girou em torno do SAC, considerando que as reclamações so-

mente foram feitas junto ao Procon pelo fato de o serviço não ter

sido suficiente para solucionar os problemas apresentados.

• Como é estabelecido o grau de prioridade das reclamações fei-
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tas pelos clientes? Os atendentes estão preparados e treinados para

refletir sobre o problema que lhe é exposto de forma a estabelecer o

que é mais importante?

João Carvalho Damas, gerente de Canais de Relacionamento

Telefônico da AES Eletropaulo - gerência que efetua atendimento

telefônico aos clientes cujo fornecimento de energia elétrica é dis-

ponibilizado em baixa, média e alta tensão e Alessandra Guelber

Barreto, gerente da Ouvidoria da AES Eletropaulo

"Sim, a AES Eletropaulo possui uma infra-estrutura de treina-

mento em sua central de atendimento telefônico. Tem ainda um

mecanismo de atualização rápida e constante de informações - o

portal do atendente que constitui um recurso bastante útil ao aten-

dente. Para estabelecer uma familiaridade com as situações de aten-

dimento, as salas de treinamento possuem os equipamentos básicos

da rede de distribuição de energia elétrica, bem como os mais utili-

zados pelos clientes. A linguagem utilizada pelos clientes também é

constantemente repassada aos atendentes em reciclagens para que

eles tenham todas as condições necessárias para conseguirem iden-

tificar as necessidades dos mesmos. Nos treinamentos e reciclagens

são utilizados mecanismos que possibilitem a reprodução de diálo-

gos, tais como os ocorridos nos atendimentos reais."

Paulo Henrique Policena de Campos, gerente do Centro de Re-

lacionamento com Clientes (CRC) da TIM

"A TIM tem equipes especializadas para atender cada cliente. O

comprometimento com o usuário é uma constante nas atividades da

operadora, que criou ilhas específicas de atendimento para solucio-

nar os casos já no primeiro contato."

Wagner Del Nery, diretor da Finasa

"Todas as reclamações são tratadas pela Finasa de forma priori-

tária, considerando que cada uma tem a sua particularidade e impor-

tância, inclusive para o próprio reclamante. Em respeito ao nosso

cliente, atendemos suas manifestações por ordem de recebimento,

por meio de uma equipe treinada para efetuar análise crítica das si-

tuações e buscar soluções com agilidade."

Regina de Almeida Siqueira, superintendente da Sabesp

"A Sabesp na Região Metropolitana possui dois canais de atendi-

mento aos clientes: 195 — específico para atendimento de serviços

emergenciais/operacionais (vazamentos de água; problemas relativos

a esgoto; falta d'água). Por suas características o atendimento 195 é

totalmente priorizado a partir do momento em que o cliente o aciona.

Além disso, nossos atendentes são treinados e capacitados para iden-

tificar o grau de urgência de cada solicitação. Durante o atendimento

o atendente identifica situações emergenciais e as encaminha a uma

equipe que aciona a área operacional responsável e que rapidamente

Text Box
Anúncio
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atua na solução do problema; e 08000-119911 - específico para aten-

dimento de serviços/solicitações comerciais (pedido de ligação de

água/esgoto; esclarecimentos sobre contas; 2a via de conta)."

Lílian Machado Cabral, gerente de relacionamento instituci-

onal da ouvidoria da Caixa Econômica Federal

"Não há um julgamento de grau de prioridade nas demandas feitas

pelos cidadãos e empregados. A ouvidoria da Caixa acata qualquer

manifestação que possua conteúdo de reclamação, sugestão, denúncia

ou elogio, e que não fira o código de ética da empresa, primando pela

solução tempestiva e conclusiva para todos os casos, irrestritamente.

Os atendentes da central de ouvidoria são treinados para identificar o

assunto da manifestação e direcioná-la para a área responsável."

NeyAcyr, diretor-executivo de Serviços ao Cliente da Embratel

"Todas as demandas de clientes são tratadas com total priori-

dade pela Embratel. Nossos profissionais são treinados para pres-

tar o melhor atendimento a qualquer demanda com a máxima agi-

lidade e eficiência."

• São realizados treinamentos para os atendentes das reclama-

ções? Como eles são feitos? Com que periodicidade?

João Carvalho Damas e Alessandra Guelber Barreto

"O call center da AES Eletropaulo possui quatro salas exclusi-

vas para treinamento em ambiente próprio, três monitores de treina-

mento em cada equipe de atendimento, além de uma equipe de reta-

guarda, responsável pela coleta de necessidades entre essas equipes

para elaboração do material a ser ministrado e que também é res-

ponsável pelas estatísticas do treinamento. Os treinamentos são mi-

nistrados conforme a necessidade apontada pelas equipes. São tam-

bém programados para ocorrer nos períodos de menor incidência de

chamadas. Assim, os impactos nos níveis de atendimento gerencia-

dos pelo call center são minimizados."

Paulo Henrique Policena de Campos

"A TIM investe constantemente na capacitação de seus consul-

tores de relacionamento, oferece estrutura adequada com treinamen-

tos presenciais e à distância (e-learning). A periodicidade dos trei-

namentos varia de conforme o lançamento de novos produtos e ser-

viços e o aperfeiçoamento dos já existentes."

Wagner Del Nery

"Inicialmente todos os funcionários de atendimento são treinados

e sensibilizados quanto à necessidade de um bom atendimento. Reali-

zamos alinhamentos semanais, com base nas reclamações recebidas

para evitarmos reincidências. É importante ressaltar a capacitação dos

analistas das manifestações, que são treinados para iniciar o atendi-

mento/análise dos produtos específicos e recebem as atualizações fre-

qüentemente por meio de canais internos de comunicação."

Regina de Almeida Siqueira

"O treinamento inicial está dividido em: comportamental que abran-

ge técnicas de atendimento e relacionamento interpessoal, visão sistê-

mica com foco nas diretrizes da empresa, conhecimento das áreas ope-

racionais e seus processos; e técnico que possibilita o conhecimento

dos procedimentos comerciais e operacionais e dos sistemas utilizados.

Posteriormente o treinamento ocorre pelo supervisor da equipe, por meio

de monitorias e desenvolvimento diário. Periodicamente é aplicada uma

reciclagem completa de todo o processo de atendimento."

Lílian Machado Cabral
"Os atendentes da central participam de treinamentos semanais e

reciclagens elaboradas pelos supervisores da central, totalizando 12 horas

por mês. Nos treinamentos são repassados conceitos de direitos do con-

sumidor, valores do código de ética da Caixa, além de procedimentos

operacionais para o correto registro e classificação das demandas, quanto

à natureza, assunto e motivo. A ouvidoria da Caixa considera que o

registro preciso das manifestações é o passo fundamental para o melhor

atendimento ao consumidor, uma vez que é pela classificação que as

demandas são encaminhadas para a área pertinente."

NeyAcyr
"Os atendentes da Brasil Center (terceirizada pela Embratel para

atendimento ao cliente) passam por treinamentos e atualizações cons-

tantemente. A capacitação inicial é realizada por meio de um programa

que abrange informações sobre a empresa, sistemas, procedimentos e

habilidades específicas. Em todas as alterações de campanhas e proce-

dimentos, a gerência de treinamento e campanhas, além do supervisor

ficam responsáveis pela disseminação do conhecimento, se necessário

utilizando profissionais de outras áreas da empresa."

• Há algum controle das reclamações dos clientes no que diz res-

peito aos produtos oferecidos, funções do mesmo, serviços disponibi-

lizados, isto é, da modalidade da queixa. Se a resposta for afirmativa,

como esse controle é utilizado no sistema da gestão da qualidade?

João Carvalho Damas

"Toda reclamação registrada pelo call center ou direcionada pelo servi-

ço de ouvidoria é avaliada, e se considerada procedente, a equipe responsá-

vel elabora o material a ser ministrado nas reciclagens de treinamento."

Paulo Henrique Policena de Campos
"A TIM mantém em seu site (www.tim.com.br) uma área com

informações sobre seus planos e serviços. Além disso, oferece opções

de atendimento *144 e 0800 741 4141. Essas centrais de atendimento

e demais canais geram informações que são utilizadas para a melho-

ria constante de nossos serviços. As sugestões são inseridas nos siste-

mas de relacionamento e usadas em conjunto com pesquisas de satis-

fação como insumo no processo de desenvolvimento de produtos e

serviços. O objetivo do nosso call center, junto com a área de tecnolo-

gia da informação, é facilitar e dar opções de comodidade conforme a

conveniência do cliente e conforme o perfil de cada um."

Wagner Del Nery

"Sim, divulgamos periodicamente aos gestores das áreas as mo-

dalidades das manifestações recebidas, com o objetivo de que essas

sirvam como parâmetro de revisão dos nossos processos internos, tendo

sempre em vista a melhoria da qualidade no atendimento."

Regina de Almeida Siqueira
"Com esse objetivo foi criada uma célula denominada "Voz do

Cliente" que atua na gestão das manifestações por canal de atendi-

mento (agência virtual, agência de atendimento pessoal, central de
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atendimento telefônico) e unidades executantes. Mensalmente é dis-
ponibilizado para a alta administração um relatório quantitativo e
analítico que sinaliza oportunidades de melhoria nos processos e
procedimentos da empresa e expectativa dos clientes."

Lílian Machado Cabral
"A ouvidoria da Caixa dispõe de sistema, conhecido como .SI-

OUV, que torna possível o controle dos registros dos consumidores
desde a sua implantação, em agosto de 2002. Por esse banco de da-
dos é possível visualizar, por exemplo, os motivos mais reclamados,
as áreas mais demandadas, entre outras possibilidades. Periodica-
mente, a ouvidoria da Caixa informa às unidades gestoras os assun-
tos com maior volume de reclamações, seja por meio de expedien-
tes internos, relatórios e reuniões. Nessas oportunidades são sugeri-
das alterações e adequações dos produtos e serviços."

NeyAcyr
"O controle é realizado por meio dos registros realizados nos

sistemas de atendimento. Ele é um registro da qualidade. Diariamente
equipes realizam avaliações e monitorações desses registros e do
próprio atendimento on line em prol da melhoria contínua."

• De imediato, quais medidas foram tomadas para que a empre-
sa saia da lista das empresas mais reclamadas no Procon?

João Carvalho Damas e Alessandra Guelber Barreto

"A AES Eletropaulo tem o objetivo de satisfazer todas as neces-
sidades de seus clientes, com facilidade de acesso aos canais de re-
lacionamento e presteza no atendimento às solicitações de serviço.
A empresa dispõe também da área de ouvidoria, com uma central
própria de teleatendimento, como recurso adicional ao cliente. No
âmbito da ouvidoria foi criada uma estrutura específica para o rela-
cionamento e tratamento dos processos do"procon. A definição des-
sa estrutura foi focada em três pilares: qualidade da análise e res-
posta dos processos; capacitação e treinamento de prepostos; e ma-
peamento de causas recorrentes. A conjunção desses fatores favore-
ce a rápida identificação dos fatos geradores das manifestações e,
conseqüentemente, fomenta a melhoria dos processos internos."

Paulo Henrique Policena de Campos
"Além de investir permanentemente na capacitação de seus co-

laboradores, o Centro de Relacionamento com o Cliente, junto com
os demais canais da empresa, como lojas e site, trabalha constante-
mente para a melhoria contínua do atendimento. Pensando nisso, a
empresa criou, no ano passado, a diretoria de operações a clientes,
que coordena todas as ações de pós-vendas e visa ampliar a satisfa-
ção de seus usuários."

Wagner Del Nery
"Com base nos estudos realizados por meio das maiores incidên-



cias de reclamações, realizamos periodicamente a revisão de nossos
processos, a fim de prevenir a reincidência dessas manifestações."

Maria Cristina Masagão, ouvidora da Sabesp
"Consideramos o índice de reclamações no Procon um impor-

tante balizador desse relacionamento. Para atingir a melhoria dessa
relação, conseqüentemente saindo do ranking do Procon, a Sabesp

promoveu uma reunião entre a ouvidoria, diretores e superintenden-

tes das unidades de negócio para avaliação e elaboração de uma es-

tratégia conjunta. Antecipando-se ao problema, a Sabesp já vinha

trabalhando com um rol de aprimoramentos dos processos comerci-

ais vigentes. Essas novas propostas foram encaminhadas para apro-

vação da diretoria e da presidência."
Lílian Machado Cabral
"São feitos treinamentos presenciais quanto ao tratamento das

demandas da ouvidoria. Foi criada ferramenta de gestão para a ferir,

segundo a metodologia, métricas e indicadores previamente aprova-

dos, o desempenho das unidades, segmentos e produtos em relação

aos objetivos estabelecidos. Ela apresenta diversas dimensões: ren-

tabilidade, crédito, relacionamento, pessoas, conformidade, capta-
ção e formação de poupança, e atendimento, na qual está a parte da

ouvidoria. Esse indicador avalia o modo como as demandas da ou-

vidoria da Caixa são tratadas pelas unidades quanto à tempestivida-

de e qualidade da resposta. Os quesitos que pontuam negativamente

as unidades são: ocorrência encerrada sem o cliente ser contatado; a

unidade não apresentar a posição conclusiva da Caixa quanto ao

problema apresentado ou a unidade não responder dentro do prazo."

NeyAcyr
"Foi instituída uma equipe de qualidade, além da criação de um

canal exclusivo de atendimento ao Procon. O resultado positivo des-

sas medidas já pôde ser avaliado no último ranking de reclamações

divulgado pelo Procon, no qual a Embratel apresentou significativa

redução no total de reclamações."

• Em longo prazo, quais medidas serão tomadas para que a em-

presa saia da lista?

João Carvalho Damas
"Preparar cada vez melhor seus canais de relacionamento e seus

atendentes para um serviço de excelência no atendimento. As mani-

festações registradas no Procon são recebidas e analisadas pela ouvi-

doria da AES Eletropaulo. Na estrutura da ouvidoria há uma equipe

voltada exclusivamente à análise, condução e acompanhamento dos
processos e audiências provenientes daquela Fundação. Essa gestão

focada permite melhor compreensão das causas dessas manifestações

e seu mapeamento, gerando insumos importantes que subsidiam a

tomada de ações corretivas e preventivas, evitando-se a recorrência

de processos registrados pela mesma causa. Além disso, visando à

solução definitiva do problema apontado pelo cliente, as audiências

conciliatórias são acompanhadas diretamente pelos prepostos da ou-

vidoria, que atuam com total imparcialidade quanto à procedência da

demanda apresentada pelo cliente. Ainda com o intuito de identificar-

mos oportunidades de melhoria na condução desses processos, reali-

zamos anualmente uma pesquisa com alguns clientes que recorreram

ao Procon e foram atendidos pela ouvidoria. O extrato dessa pesquisa

é divulgado internamente e é objeto de análise, visando à adoção de

práticas voltadas à satisfação do cliente."

Paulo Henrique Policena de Campos
"A melhoria constante dos serviços e a satisfação dos clientes é

prioridade para a Tim. Num mercado tão competitivo como o de

telecomunicações, acreditamos que a qualidade do atendimento é

fundamental para a escolha de uma operadora. A TIM trabalha com

o objetivo de garantir os direitos dos consumidores e cumpre as nor-

mas da Anatel e do código de defesa do consumidor."

Wagner'Del Nery
"Internamente trabalhamos a conscientização dos nossos funci-

onários quanto à importância do bom atendimento ao cliente, por

meio de reuniões, comitês e por meio de nossos canais internos de

comunicação. Não é por acaso que o slogan da Finasa é 'Melhor que
nosso atendimento é a sua tranqüilidade'. Queremos que esse lema

seja seguido à risca, pois acreditamos que esse é o caminho para

sairmos dessa lista."

Maria Cristina Masagão
"Em longo prazo, a Sabesp pretende implementar as medidas pro-

postas, definir metas para a ouvidoria e Procon no Balanced Scored Card

corporativo e intensificar o diálogo com o Procon, por meio da Câmara

Técnica (canal oficial de diálogo entre o Procon e as empresas)."

Lílian Machado Cabral
"Desde 2004, a ouvidoria da Caixa trabalha sistematicamente

para estreitar o relacionamento da instituição com os Procon do país,
a fim de estabelecer um padrão de atendimento corporativo para o

recebimento e tratamento das demandas de clientes e usuários oriun-

das desses órgãos. Uma das primeiras medidas adotadas foi a insti-

tuição de regras de relacionamento, as quais definiram alguns pro-

cedimentos para o atendimento das reclamações originadas nos Pro-

con e consolidar uma base de dados sobre o desempenho da Caixa.

Outra ação da ouvidoria foi a criação, em 2005, de uma linha DDG

exclusiva para o atendimento aos funcionários dos órgãos. Por meio

desse serviço, pretende-se centralizar as queixas registradas nos Pro-

con, bem como proporcionar um atendimento ágil aos cidadãos que

reclamam dos produtos, serviços e atendimento prestado pelos em-

pregados da empresa."

NeyAcyr
"A equipe da qualidade desempenha papel fundamental no cons-

tante aperfeiçoamento de nossas ações, sendo a guardiã dos indica-

dores de desempenho da empresa e promotora de melhoria dos pro-

cessos. A equipe de qualidade atua em pontos-chave: garante a cer-

tificação ISO 9001, monitora todas as ações da Brasil Center, visan-

do a excelência no atendimento ao cliente, além de identificar opor-

tunidades de melhorias e acompanhar indicadores, buscando a ga-

rantia da resposta ao cliente e o cumprimento de prazos acordados."

• O diálogo com o Procon tem auxiliado na busca pela maior qua-

lidade do Sistema de Atendimento ao Cliente? Como? Dê exemplos.
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João Carvalho Damas e Alessandra Guelber Barreto
"Sim. A fim de tornar o atendimento mais ágil, o relacionamento

com o Procon é feito por uma equipe específica da ouvidoria. A aber-
tura desse canal direto com o Procon facilita o diálogo e a constante
troca de informações relacionadas às políticas e procedimentos da
empresa. Por exemplo, dentro do escopo das atividades dessa equipe
o contato diário com o Procon de cada região permite, em muitos dos
casos, a solução pronta e imediata de uma situação relatada pelo cli-
ente, evitando-se, assim, o desdobramento de um processo. O Procon
possui, ainda, representatividade dentro do Conselho de Consumido-
res da Eletropaulo, participando ativamente das reuniões e discussões
de temas específicos e de interesse da coletividade."

Paulo Henrique Policena de Campos
"A TIM trabalha com uma equipe especializada para sanar todas

as dúvidas dos clientes já na primeira ligação atendida pelo Centro de
Relacionamento com o Cliente, mas quando o cliente opta por procu-
rar o Procon, a empresa mantém um atendimento específico para os
casos direcionados pelo órgão. É importante destacar que o poder de
decisão e autonomia, tanto do canal convencional de atendimento
quanto da equipe que trata dos casos do Procon, é o mesmo."

Wagner Del Nery
"Reduzir o volume de reclamações é uma preocupação constan-

te em toda organização e isso não é diferente na Finasa. No entanto,
em geral, as manifestações recebidas são vistas de forma a contri-
buir para a melhoria de nossos serviços e produtos e, muitas vezes,
determinantes para tomada de decisões que visam atender a neces-
sidade do nosso cliente, sem perder o foco do negócio."

Maria Cristina Masagão
"Para nós o Procon é um canal muito importante na busca pela maior

qualidade do sistema de atendimento ao cliente, pois permite constatar
quais as principais fontes de descontentamento em relação à empresa. A
partir dessa visão é possível traçar medidas para a melhoria dos procedi-
mentos, visando à diminuição de futuras reclamações e à otimização do
relacionamento com o cliente. Um exemplo é o aprimoramento dos pro-
cedimentos comerciais, além de uma série de otimizações implementa-
das a partir das discussões já finalizadas em Câmara Técnica."

Lttian Machado Cabral
"Sim, alertando sobre a proibição da venda casada ou riscos do

superendividamento."
NeyAcyr
"Temos um canal de comunicação direta com o Procon. É por

meio desse canal que atendemos com a máxima agilidade e eficiên-
cia as demandas que chegam por meio desse importante órgão de
defesa dos direitos do consumidor."




