
Ouvidoria ou ombudsman: um canal direto com os clientes externos e internos 
 
Na verdade, o ouvidor ombudsman não busca a fidelização do cliente, mas sim a sua lealdade  
 
Se todos concordam que atender bem um cliente é fundamental para a empresa, então a pessoa 
ou a equipe que o atende tem um papel fundamental: o de representar a organização perante ele 
e de representá-lo perante a empresa. Ao se concordar que o atendimento é importante, convém 
meditar: Quando ele começa para o cliente?; O que se pode fazer para ele e não apesar dele?; 
Como se pode aprimorar o atendimento prestado, buscando o seu encantamento? Foi com a 
intenção de responder a essas e outras questões que o administrador de empresas com pós-
graduação em marketing e comércio eletrônico, Sylvio Lopes Riccó, começou a estudar o assunto.  
 
Chegou à conclusão de que a ouvidoria ou ombudsman passou a ser a última instância para os 
clientes quando os outros atendimentos não são satisfatórios, como o SAC, atendimento no 
balcão, 0800 etc. Segundo ele, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor em 
1990, estabelecendo normas de proteção e defesa dos consumidores, as empresas passaram a 
ser mais vulneráveis aos clientes insatisfeitos, fazendo soar um alarme, ainda que baixinho, pois 
até então não se tinha tanta preocupação com o produto ou serviço que se entregava.  
 
E complementa: mas o tempo é o senhor da razão e a situação foi ficando mais inclinada 
favoravelmente aos cidadãos. Órgãos de proteção aos consumidores foram ganhando destaque 
nacional por sua atuação e as pessoas passaram a confiar nesse grande apoio, agora obtendo 
resultados mais positivos. Os consumidores passaram a se sentir mais protegidos e começaram a 
aprender a exigir os seus direitos. Os resultados? Nem sempre favoráveis ao reclamante. Dessa 
forma, surgiu de forma profissional, incluída no contexto empresarial, a ouvidoria ou ombudsman, 
como muitos conhecem. Nessa entrevista à Revista BANAS QUALIDADE, Riccó procurou responder 
como e porque uma empresa necessita ter essa pessoa em sua estrutura organizacional.  
 
BANAS QUALIDADE – Quando e onde surgiu a figura do ombudsman ou ouvidor?  
 
Riccó – A palavra ombudsman é de origem sueca. É a junção da palavra ombud (representante) e 
man (homem).O ombudsman surgiu oficialmente em 1809, na Suécia, com um status de ministro 
e a função de fiscalizar o poder público e ouvir as queixas que os cidadãos tinham contra os 
órgãos governamentais. Posteriormente, foram adotados em outros países, principalmente nos 
escandinavos. Foi criado ombudsman contra as discriminações étnicas, o ombudsman do 
parlamento, o dos consumidores etc.  
 
No entanto, muito antes da experiência sueca já havia ouvidores. Sabe-se que na Roma antiga os 
tribunos da plebe ouviam as queixas dos cidadãos. No Brasil Colonial, eram os bispos que tinham 
a função de ouvidores da coroa, o que deu origem à expressão popular “vá se queixar ao bispo”. 
No Brasil, empresas estrangeiras, em sua maioria, já vinham implantando sistemas de qualidade 
internos, utilizados muito mais como um diferencial na hora da venda do que com a real 
preocupação com os compradores ou a imagem da empresa. Muitos executivos acreditavam que o 
peso da marca seria suficiente para fazer o cliente aceitar passivamente.  
 
Mas o tempo é o senhor da razão e a situação foi ficando mais inclinada favoravelmente aos 
cidadãos. Órgãos de proteção aos consumidores foram ganhando destaque nacional por sua 
atuação e as pessoas passaram a confiar nesse grande apoio, agora obtendo resultados mais 
positivos. Os consumidores passaram a se sentir mais protegidos e começaram a aprender a 
exigir os seus direitos. Muito tímidos ainda começaram a descobrir que seus gritos (às vezes 
berros!) eram ouvidos e nem sempre favoráveis ao reclamante. Daí em diante, foram sendo 
implantados nas empresas os Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs), as linhas 0300, 
0800 ou telefones diretos, caixas postais e mais recentemente os e-mails. Foram criadas as 
centrais de atendimento internas com centenas de funcionários, as quais passaram a serem 
terceirizadas, em razão do alto custo de manutenção de pessoal e equipamentos. Algumas 



perguntas ficam no ar: tudo isso não é somente reativo? Por que os clientes ainda continuam 
insatisfeitos? Os casos são resolvidos com sucesso e o cliente satisfeito? Não seria mais 
interessante, além dos programas de qualidade, ter alguém com isenção, conhecimento e muito 
background profissional para fazer de forma permanente a indispensável avaliação interna e tratar 
do assunto com rapidez e resultado satisfatório? Zelar para que tudo seja feito conforme diz o 
lema do guru americano da qualidade, Philip Crosby, “fazer certo da primeira vez”? Seguindo por 
essa vertente, para responder à questão, surgiu de forma profissional, incluída no contexto 
empresarial, a ouvidoria ou ombudsman. É um grande elo para agregar maior valor aos negócios. 
O profissional designado como ouvidor é um excelente conselheiro desde a criação de um produto 
ou serviço, no acompanhamento da implantação, venda, orientação e suporte aos eventuais casos 
de insatisfação ou problemas que venham a acontecer no mercado, advindos de manifestações de 
consumidores, além de ser um guardião da ética e do “DNA” da empresa. Na verdade, ele não 
busca a fidelização do cliente, mas sim a sua lealdade.  
 
BQ – E como escolher esse profissional?  
 
Riccó – Existe todo um detalhamento que vai do perfil do profissional, escopo do cargo, requisitos, 
suportes e vários outros tópicos, mas a síntese de tudo é: esse profissional deve ser contratado 
com total apoio de um conselho ou comitê executivo, incluindo-se a alta direção da empresa, 
ouvindo e respeitando, para buscar em várias formas, o direito dos outros e sugerir melhorias nos 
processos, sempre visando à redução de custos, focando necessidades futuras, conciliando 
interesses mútuos e, principalmente, agindo como defensor dos consumidores dentro da empresa. 
Precisa, ainda, ter autonomia e independência para ouvir, constatar, analisar, questionar e 
interagir na elaboração das soluções; entender que a ouvidoria é um canal de informações 
preciosas e respeitar as diferenças. Necessita ter um perfil com visão holística; ser maduro e 
sensível aos problemas; ter escuta apurada, ou melhor, sensibilidade e percepção; deve pensar, 
argumentar e agir de maneira positiva; e utilizar bem a comunicação. Além disso, vai ter de 
interagir com as demais áreas, mas sem sobreposição, atuando em terceira dimensão; conduzir 
os processos com imparcialidade; atuar sem preconceito ou prejulgamento; trabalhar o 
aculturamento; ser agente de mudanças e não de punição; e conhecer bem os serviços e os 
produtos da empresa.  
 
BQ – Como uma empresa pode implementar uma ouvidoria?  
 
Riccó – Na verdade, não são todas que podem ter um serviço de ouvidoria ou ombudsman. As que 
estão preparadas são aquelas que possuem um programa de qualidade, principalmente voltado 
para ter um foco no cliente. Somente com essas precondições pode-se alicerçar um ouvidor ou 
ombudsman com resultados mensuráveis. A partir daí, essa pessoa poderá trabalhar em conjunto 
com o marketing, produção etc. a fim de solucionar problemas de reclamações, evitando 
desgastes. Assim, seu objetivo principal é fazer com que o cliente compre cada vez mais, 
agregando confiança na relação.  
 
BQ – É um cargo que tem futuro?  
 
Riccó – Segundo pesquisa do site I Best com 14 especialistas em mercado de trabalho no Brasil, 
uma das áreas de trabalho com maior futuro será a de ombudsman situando-se em 5.º lugar na 
visão dos consultores de Recursos Humanos, perdendo para engenharia genética (1.º lugar), e-
learning (2.º), meio ambiente (3.º) e turismo (4.º), mostrando a importância que tem hoje no 
mercado. Numa rápida pincelada, temos hoje algumas empresas ou entidades mais destacadas 
com ouvidoria ou ombudsman: empresas privadas (25); setor público (sete); serviços públicos 
(oito); e entidades (seis). Em pesquisa realizada com 30 organizações com marcas bastante 
conhecidas, (15 privadas, oito públicas, quatro entidades e três concessionárias), verificou-se que 
a experiência das ouvidorias é recente, pois 23% têm mais de um ano, 17% mais de dois anos, 
47% mais de três anos e 13% com mais de cinco anos. Também ficou evidente a busca pela 
transparência nos relacionamentos e principalmente a capacidade visionária de seus lideres, ao 



disponibilizarem este serviço a seu público, pois estavam focados em atingir ou manter a 
liderança de mercado. Surge uma pergunta: como será nos Estados Unidos ou na Europa? 
Milhares, será a resposta. Direito do consumidor é algo que se pratica faz tempo e é praticamente 
impossível nominar todas as empresas que têm ouvidoria ou ombudsman.  
 
BQ – E no Brasil como está essa consciência?  
 
Riccó – Os altos dirigentes brasileiros ainda não se deram conta de que os custos para manter 
uma “briga” com o consumidor é alto e perigoso, pois falamos aqui da eventual contratação de 
advogados, custo homem/hora envolvido na resolução de casos (e aqui se questiona a habilidade 
e conhecimento para tal), equipamentos, retrabalhos, papéis, despesas com transporte, mas tudo 
isso fica pequeno quando se trata do estrago na imagem da empresa. Assim como os executivos 
de marketing que sempre dizem que a melhor propaganda e credibilidade são o boca a boca, para 
derrubar a imagem da empresa, clientes insatisfeitos estarão aplicando a mesma técnica. Quem 
não gosta de contar um caso de uma boa briga? Se tiver respaldo num jornal, revista ou TV, 
melhor ainda!  
 
BQ – Como funciona esse serviço?  
 
Riccó – Instituições financeiras, grandes magazines, empresas de produtos de consumo, rede de 
lojas, dizem em sua propaganda que o cliente está em primeiro lugar, que o cliente é preferencial, 
em suas lojas serão bem atendidos e assim por diante, utilizando-se de um jargão comercial ou 
publicitário, mas que na maioria dos casos não reflete a realidade nem a visão real e respeito que 
a empresa tem com o consumidor. Casos onde o cliente não saia satisfeito, por um ou outro 
motivo, é normal, afinal é impossível agradar e atender muito bem a todos.  
 
Porém, há uma parcela significativa de clientes que tem razão nas insatisfações e merece uma 
resposta rápida da empresa. Seus casos devem ser resolvidos prioritariamente. Atendimento mal 
feito no balcão, a “geladeira” que é um atendimento por meio do call center cujo script é rígido 
demais, isso e muito mais, demonstram uma imprudência em não prestar a atenção necessária 
aos reclamos dos clientes, onde talvez, possa haver uma sugestão por parte deles que ajude a 
empresa a resolver um problema que persiste há muito tempo. Tudo isso na verdade quer dizer: 
ouvir os clientes.  
 
Mas é obvio que nem todos os atendentes são preparados para isso, as áreas de marketing estão 
preocupadas com os desenvolvimentos de produtos, vendas etc, o departamento Jurídico não tem 
essa função e precisa defender a empresa nos casos em juízo. Bem, então como fazer para ouvir 
os clientes? Como deixar de ser reativo para antecipar-se aos problemas? Somente o ouvidor 
pode ser o termômetro da atuação da empresa no mercado, pois ouvindo e respeitando os 
clientes, poderá sugerir melhorias nos processos, sempre visando à redução de custos, focando 
necessidades futuras, desenvolvendo novas oportunidades de negócios, conciliando interesses 
mútuos e, principalmente, agindo como defensor dos consumidores dentro da empresa. É 
importante e fundamental haver uma definição clara da função da pessoa escolhida com regras 
claras, ter uma visão dos benefícios, haver liberdade de ação e comprometimento da alta direção. 
Deve-se deixar claro que não existem duas ouvidorias iguais, pois não há duas empresas iguais, e 
as pessoas que exercem o cargo são totalmente diferentes.  
 
BQ – E quais os benefícios de se ter uma ouvidoria ou ombudsman?  
 
Riccó – São muitos. Posso, em resumo, relacionar alguns: Atender prontamente os clientes; 
conquistar lealdade, e obter maior retenção; conhecer deficiências dos produtos e/ou serviços; 
propor melhorias nos processos internos; evitar desperdício de tempo e recursos; preservar a 
imagem da empresa; evitar reclamações públicas ou ações judiciais; diminuir atritos e aprender 
com o consumidor; focar nas necessidades futuras, principalmente as relacionadas com a 
inovação; transformar questionamentos em oportunidades de melhoria nos processos, inclusive 



com redução de custos jurídicos, com as trocas etc.; antecipar-se à ação da concorrência; 
desenvolver oportunidades de negócios; investir menos com pesquisa de satisfação dos clientes; 
antecipar, amenizar e gerenciar crises; e conquistar uma visão ampliada sobre o mercado e a 
sociedade. Somente esses bastam para que defendamos a idéia de orientar os executivos das 
empresas médias e grandes para que passem a entender a função do ouvidor ou ombudsman, 
desde a sua concepção estratégica do cargo até a efetiva implantação da atividade e a coleta dos 
resultados, visando abandonar definitivamente a posição reativa e tornando-se pró-ativo, 
antecipando-se aos problemas, se diferenciando da concorrência, passando a ter a escuta apurada 
e sendo agente de mudanças na empresa.  
 
E no futuro os clientes vão escolher, entre duas empresas com os mesmos produtos ou serviços, 
com qual vão fechar o negócio. Se ele já utilizou o serviço da ouvidoria ou ombudsman, ele 
tenderá a utilizar os serviços ou comercializar produtos com a companhia que possua a figura do 
ouvidor ou ombudsman. A empresa pode ter um SAC que estaria focado no dia-a-dia, contudo a 
ouvidoria estaria focada no cidadão, aquela pessoa extremamente insatisfeita com o atendimento 
feito, que envia carta, vai para o jornal, rádio ou televisão, requerendo uma maior atenção aos 
seus reclamos. Esse exige um atendimento personalizado e maior habilidade que apenas o 
ouvidor ou ombudsman pode fazer, ou melhor, negociar. O SAC é para o cliente, é reativo, 
cumpre regras, pode fazer estatística, a solução tem de ser imediata e é feito por um processo 
padrão. Já a ouvidoria é para o cidadão, é pró-ativa, tem de ter maior autonomia, busca a 
satisfação e a melhoria contínua e exige garantia individual. Enfim são diferentes, mas 
complementares. Tudo isso se torna bom, pois alguém ou o cliente está preocupado com os frutos 
do trabalho da organização.  
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