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Considerada uma importante ferramenta de gestão empresarial, a implementação de 
ouvidoria, ou de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), como é chamada em algumas 
empresas, tem conseguido ampliar o canal de diálogo entre clientes e empresários. Além de 
contribuir para reduzir o número de reclamações dos consumidores, a partir de mudanças que, 
às vezes são ajustes muito simples, os gestores atestam que esse mecanismo tem servido 
também para trazer valiosas sugestões que acabam melhorando a qualidade dos serviços e de 
produtos oferecidos.  
 
Com um SAC criado há oito anos, o Shopping Tijuca, no Rio, recebe cerca de 80 telefonemas 
por dia. Mas, além de abrir esse canal de comunicação com os freqüentadores, os gestores do 
empreendimento criaram uma alternativa de contato pessoal com uma média de 40 
atendimentos diários aos consumidores. “Os pedidos às vezes são os mais simples e podem 
ser resolvidos na hora, como uma sugestão sobre as músicas que estão tocando no nosso 
serviço de som ambiente, ou de um banco que está mal posicionado na frente de uma loja”, 
explica o coordenador de marketing, João Carlos Gonçalves Oliveyra.  
 
Outras vezes, pode ser mais difícil atender uma sugestão de um cliente, mas até para os 
pedidos mais complicados devem ser buscadas soluções, orienta o executivo. Em uma dessas 
situações, ele explicou que o Shopping Tijuca recebeu a solicitação de instalação de um 
aparelho telefônico destinado às pessoas portadoras de deficiência auditiva. O equipamento, 
segundo ele, tem recursos para envio de mensagens em texto e pode ser acoplado a um 
telefone público comum.  
 
“Não foi fácil encontrar o equipamento no mercado, mas achamos e atendemos ao pedido de 
um consumidor, ampliando dessa forma o benefício a outras pessoas também portadoras de 
deficiência auditiva”, reforça Oliveyra, que considera o funcionamento do SAC essencial à 
gestão do empreendimento.  
 
Reforma 
 
Criado há quatro anos, o SAC da academia Estação do Corpo, no Rio, fez recentemente uma 
reforma que levou em consideração todas as sugestões recebidas pelos freqüentadores do 
estabelecimento. Alguns dos freqüentadores são clientes fiéis há dez anos, desde que o 
estabelecimento foi inaugurado. “O SAC é uma ferramenta essencial porque traz a voz do 
cliente, com reclamações, críticas e sugestões valiosas que só contribuem para melhorar a 
gestão das empresas”, opina a assistente de comunicação do SAC local, Carla Pereira.  
 
Segundo ela, uma pesquisa a partir das sugestões dos clientes permitiu que, durante o 
processo de revitalização da academia, o arquiteto responsável pelo projeto incluísse a 
instalação de um fraldário, o dobro da quantidade de boxes, além de iluminação especial junto 
aos espelhos e banheiro exclusivo para as crianças.  
 
“Às vezes acontece de fazerem pedidos que não conseguimos atender com rapidez como a 
contratação de um sushiman para substituir o que pediu demissão recentemente. Nesse caso 
explicamos a todos que não é fácil conseguir um profissional desses no mercado, mas que 
estamos tentando resolver a questão. Para nós, o mais importante é que todos os contatos, 
sejam por e-mail ou telefone, recebam retorno”, reforça Carla, que realiza cerca de 80 
atendimentos no SAC por mês — a academia tem 4 mil clientes.  
 
Seguros 
 
Inaugurada em abril de 2005, a ouvidoria da Brasilveículos também é considerada uma 
ferramenta estratégica, tendo recebido 82 sugestões de melhorias de processos, entre julho de 
2006 e junho de 2008. Com a criação também da Central de Acompanhamento de Sinistros e 
do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) em 2005, a seguradora ressalta que 
aprimorou o gerenciamento das informações obtidas no contato com os clientes.  



 
Para monitorar a satisfação da qualidade do serviço prestado no momento do sinistro, desde 
abril de 2004, a Brasilveículos realiza uma pesquisa mensal com cerca de 1,2 mil clientes. Em 
junho de 2008, foi identificado que o índice de satisfação com o atendimento recebido entre 
aqueles que tiveram uma perda parcial do seu veículo foi de 88%. O índice é superior em 19 
pontos percentuais ao do primeiro levantamento.  
 
Já a ouvidoria da Prolagos, concessionária de saneamento básico do norte fluminense, criada 
há pouco mais de cinco meses, também vem conseguindo resultados positivos. O último 
relatório, encaminhado pela empresa à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico 
do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), revela que, em janeiro deste ano, 104 clientes 
entraram em contato com a ouvidoria do órgão para registrar insatisfação com a Prolagos, 
número que caiu para apenas um cliente, em julho último.  
 
“A implantação da Ouvidoria, na Prolagos, imprime muito bem a marca dos novos acionistas 
da concessionária, a CIBE Participações, que acredita que, para melhorar os serviços, é preciso 
estreitar, cada vez mais, a relação entre os clientes e a empresa”, afirmou o diretor-executivo, 
Felipe Ferraz.  
 
         Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-18. 
 
 
 
 
 


