
QUALITY PROGRESS

Tão simples quanto
10001,2,3
As normas ISO 10001, 10002 e 10003 servirão como ferramentas de
gerenciamento valiosas, especialmente para beneficiar as questões relacionadas
com os clientes

M
anter altos

níveis de

satisfação do

cliente (CS) é um desafio

significativo para muitas empresas hoje em

dia. Um elemento-chave para cumprir este desafio é

possuir sistemas e processos para uma gestão efetiva das reclamações -

desde sua prevenção até seu tratamento e resolução externa para situações em que elas não podem ser tratadas internamente de

forma satisfatória.

Pesquisas mostram que os clientes tornam-se fiéis às empresas que demonstram interesse por suas necessidades, que os

tratam como indivíduos, que entregam conforme prometeram e que são solícitas e acessíveis1. As empresas que utilizam códigos

de conduta e mecanismos de respostas podem demonstrar que entendem e pretendem atingir as necessidades de seus clientes.

Isso tem sido feito dentro da International Organization for Standardization, conhecida como ISO, especificamente pelo

Comitê Técnico (TC), dedicado à gestão e à garantia da qualidade, o ISO TC 176, para desenvolver três normas de satisfação do

cliente inter-relacionadas a respeito da gestão de reclamações:

/. Gerenciamento da Qualidade: Satisfação do Cliente - Diretrizes para Códigos de Conduta (ISO 10001).

2. Gerenciamento da Qualidade: Satisfação do Cliente - Diretrizes para Tratamento das Reclamações nas Organizações (ISO 10002).

3. Gerenciamento da Qualidade: Satisfação do Cliente - Diretrizes para Resolução Externa de Disputa de Clientes (ISO 10003).

As três normas possuem ligações conceituais e, juntas, formam uma ampla abordagem para todas as fases da gestão de

reclamações dos clientes.Trata-se de uma tentativa de transformar a melhor prática internacional em códigos de conduta, em

tratamento de reclamações e na resolução externa de disputa. Seu objetivo é fornecer benchmarks para ajudar as organizações e
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seus clientes a fazerem negócios em um mercado com cada vez

menos fronteiras. Todas estão sendo desenvolvidas dentro do

mesmo subcomitê (SC) - ISO TC 176 SC3 de suporte de

tecnologias em gestão da qualidade. Este é um indicativo da

natureza interligada das normas.

A Figura l mostra como essas três normas são interligadas e

como podem formar um amplo sistema de reclamação da

satisfação do cliente (CSCS)2. Os códigos de conduta são

essencialmente indicações orientadas ao cliente sobre a qualidade

dos produtos, serviços e atividades de uma organização. Ao

comunicar estas indicações aos clientes antes das transações, as

empresas diminuem a probabilidade de ocorrer problemas, pois

haverá uma menor chance de confusão com relação ao que o

cliente irá receber e quais serão as conseqüências se houver um

problema de qualidade.

O tratamento interno de reclamações (CH) é o processo de

uma organização que trata dos problemas relativos aos clientes.

As reclamações tratadas apropriada e cautelosamente costumam

manter ou enriquecer a CS. Além disso, as informações sobre a

reclamação podem ajudar a organização a melhorar a qualidade

de seus produtos e atividades.

Os processos de resolução externa de disputa são feitos para

tratar reclamações que, por qualquer razão, não podem ser

resolvidas por meio dos processos internos. Como no CH, uma

disputa resolvida de forma apropriada pode manter ou

enriquecer a CS, bem como fornecer um importante feedback

para a melhoria da qualidade.

A Tabela l mostra uma comparação entre as três normas

considerando seus títulos, escopos, benefícios e estruturas.

ISO 10001: Códigos de Conduta
Muitas organizações desenvolveram seus códigos de conduta

para CS cobrindo a interação com seus clientes. Por exemplo:

• Uma pizzaria deve garantir a entrega de suas pizzas em 30

minutos, ou não cobrá-las.

• Um varejista deve prometer um produto gratuito se houver
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diferença entre o preço do anúncio e o preço da prateleira.

• Um fabricante deve garantir a satisfação do cliente com o

produto ou o direito de devolução do mesmo para total reembolso.

• Uma empresa de tv a cabo deve garantir a qualidade do serviço3.

Quando as organizações incorporam compromissos com seus

produtos, serviços e atividades nos códigos de conduta, elas

diminuem a probabilidade de ocorrerem reclamações mais tarde.

Neste sentido, tais códigos podem ser vistos como uma técnica

de prevenção de reclamações.

Apesar de existirem muitos códigos de conduta em prática, não

há, atualmente, nenhum acordo amplo ou uma diretriz internacional

uniforme sobre seu projeto e implementação. Isso pode causar

confusão no mercado sobre o que as organizações podem fazer pelos

clientes e sobre quais delas possuem códigos eficientes e quais não.

A ISO 10001 pretende estabelecer uma diretriz

internacionalmente aceita e baseada em consenso para desenvolver

e implementar uma série de comprometimentos com os clientes

sobre os produtos, serviços e atividades de uma organização. A

norma não incluirá requisitos sobre o conteúdo de um código, pois

ele diferirá de um contexto de negócio para outro. Ao invés disso,
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a ISO 10001 oferecerá uma diretriz para garantir que os códigos

desenvolvidos sejam eficientes e confiáveis.

O Grupo de Trabalho (WG) 12 da ISO TC 176 SC3 começou

a desenvolver esta norma oficialmente em outubro de 2003.

Agora está em fase de desenvolvimento e sua publicação como

norma internacional está prevista para 2006.

ISO 10002:Tratamento da Reclamação
Enquanto a ISO 10001 pretende prevenir que ocorram

reclamações dos clientes, a ISO 10002 designa-se a ajudar as

organizações a tratar de casos em que as reclamações existem.

Muitos países, individualmente, já possuem normas nacionais em

tratamento de reclamações.

O foco da ISO 10002 é planejar

abordagens eficientes para tratar

reclamações, usando recursos e

especialistas de uma organização. A

norma inclui uma série de princípios,

uma estrutura de tratamento de

reclamações e componentes de projeto

e implementação4.

A ISO 10001 é o primeiro

documento da tríade a atingir

reconhecimento, pois o início do

trabalho nesta norma começou

três anos antes das duas outras.

Tendo sido chamada de ISO 10018,

seu número foi modificado e

tornou-se parte da tríade de CSCS

em 2003. A norma foi publicada

em 2004. A Figura l ilustra a tríade

e a ordem lógica da gestão total de

reclamações.

O imperativo dos
negócios

O CH eficiente é hoje

reconhecido como parte importante

da CS, já que ajuda a manter a

fidelidade à marca. O feedback que as

reclamações relacionadas ao produto

fornece é uma grande fonte de

identificação de áreas para a

melhoria de produtos e serviços ao

cliente. Isto, por sua vez, mantém a

competitividade organizacional.

As normas em CH também

servem como ferramentas úteis de

benchmarking ou de diretrizes para

as áreas não-comerciais de operação,

particularmente o setor público, que

possui uma crescente demanda por

melhores serviços. O

desenvolvimento de uma norma em CH internacionalmente

reconhecida também será útil nos contextos de clientes

jurisdicionais, incluindo transações eletrônicas entre negócio e

cliente, pois este trará benchmarks amplamente aceitos. Os

clientes devem se sentir mais confiantes ao adquirir mercadorias

e serviços on-line em uma loja usando um processo de

tratamento de reclamações (CHP) da ISO 10002.

Assim como a ISO 9000 representa os pontos de vista tanto

dos clientes quanto dos especialistas da qualidade, a ISO 10002

possui características que beneficiam ambos os lados. Por exemplo,

o próprio título, Gestão da Qualidade: Satisfação do Cliente -

Diretrizes para Tratamento de Reclamações, reconhece que o CH faz

parte da equação da qualidade e da busca pelo aumento da CS.
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Outro aspecto interessante da ISO 10002 é o fato de ela ter

sido elaborada para ser flexível a partir de duas perspectivas

específicas: aplicação e estrutura. Em termos de aplicação, a ISO

10002 pode ser usada como uma norma autônoma, o que é

importante especialmente para os usuários que desejam

implantar o CH interno independentemente de outras estruturas

de gerenciamento. Entretanto, ela também pode ser usada como

um elemento da tríade do CSCS e como uma das normas

suporte para o modelo ISO 9001. Conseqüentemente, a ISO

10002 pode não só ser usada como um sistema de

gerenciamento independente, mas também pode ser construída

dentro de um sistema de gerenciamento da qualidade (QMS).

Quanto à estrutura, a ISO 10002 pode ser adotada para

aderir tanto ao modelo de processo da série ISO 9000 quanto ao

modelo planejar-fazer-checar-agir (PDCA) das séries de gestão

ambiental ISO 14000. Isso permite a possibilidade de integrar o

processo de CH a outros sistemas de gestão de função específica,

incluindo os da qualidade, ambiente, segurança e responsabilidade

corporativa (veja Figura 2).

Visão geral da ISO 10002
A introdução à ISO 10002 traz alguns dos resultados que

podem surgir da implementação e fornece as ligações com a ISO

9001 e o aspecto de melhoria contínua da ISO 9004. A ISO 10002

fornece alguns princípios essenciais que são adequados a qualquer

sistema de reclamações, tais como visibilidade e acessibilidade

(deve ser fácil para o público saber onde e como reclamar).

Outro princípio importante é o modo de responder, o que

significa que as críticas devem ser tratadas com cautela.

Além disso, a norma determina alguns critérios para a

estrutura de CH, cobrindo a infra-estrutura interna que precisa

estar em ordem para o sistema funcionar adequadamente. Os

assuntos tratados incluem o comprometimento da organização

com o CHP, uma política focada no cliente e a distribuição de

responsabilidades e autoridade por toda a organização (quem faz

o que no CH dentro de uma empresa).

Seguindo sua estrutura, a ISO 10002 discute o planejamento e

a elaboração do CHP, incluindo o estabelecimento de objetivos,

atividades e recursos. A seção na operação do CHP, que inclui

como o sistema operará diariamente, é cronológica. As questões

incluem a comunicação do processo para o público, o

recebimento da reclamação, seu acompanhamento, o aviso do

recebimento, a avaliação, a resolução, a investigação, a decisão e

ação, o feedback para o cliente, sua resposta e as pesquisas de CS.

Enquanto a seção de operação se concentra no processo de

tratar reclamações individuais, a seção subseqüente de

manutenção e melhoria cuida exclusivamente do aprimoramento

do produto e serviço que gerou o dado de reclamação. As

questões tratadas incluem informações e melhoria,

monitoramento contínuo, classificação das reclamações, análise e

avaliação críticas, revisão contínua e auditoria do CHP, revisão e

melhoria do gerenciamento.

Uma característica especial da ISO 10002 é a quantidade de

material de ajuda disponíveis em formato de anexos, que incluem

coleta de dados, procedimentos de auditoria, eqüidade, pequenos

negócios, um fluxograma com escalas, medidas de correção, um
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questionário para o reclamante, monitoramento contínuo e

avaliação de risco.

Integração da ISO 10002 e ISO 9001
Pelo fato de a ISO 10002 ter sido projetada pelo ISO TC 176

para gestão e garantia da qualidade, não é surpreendente que a

atenção estivesse focada na compatibilidade entre esta norma e a

ISO 90015. A compatibilidade foi alcançada não somente no nível

da terminologia, mas também nas estruturas equivalentes

(embora não idênticas) e nos conteúdos análogos (veja Tabela 2).

Por exemplo, a ISO 10002 usa os termos e definições e o

espírito da ISO 9000. Além disso, a abordagem do processo feita

pela ISO 9001 pode ser aplicada para organizar os elementos da

ISO 10002 (veja figura 2). A ISO 9001 menciona as reclamações

explicitamente apenas duas vezes (nas cláusulas 7.2.3,

comunicação do cliente, e 8.5.2, ação corretiva). Contudo, nestes

requisitos está implícita a necessidade de estabelecer uma prática

eficiente de CH, "determinando e implementando dispositivos

eficientes de comunicação com o cliente em relação ao... seu

feedback (incluindo reclamações do cliente)" (7.2.3) ou "revendo

não-conformidades (incluindo reclamações do cliente)" (8.5.2)

com a finalidade de ação corretiva.

Portanto, estabelecer tal prática como parte integrante de um

amplo QMS faz sentido. Porém, na realidade, o termo "tratamento

de reclamações" pode variar em escopo de uma operação simples

que visa à resolução, analisando e prevenindo reclamações

individuais (por exemplo, com base no Anexo A "Guia para

Pequenos Negócios" da ISO 10002) até um sistema bem mais

complexo (por exemplo, com base na tríade de normas CSCS).

A Figura 3 conceitua a integração de uma ISO 10002 baseada

no CHP de um sistema de gestão com base na ISO 9001. A

metade superior ilustra um CSCS amplo e inerente como um

subsistema dentro de todo o QMS. Desta maneira, as

organizações podem usar o CSCS para melhorar os aspectos de
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gestão de reclamação de seu QMS ao mesmo tempo em que, não

somente mantêm a mesma estrutura-modelo de processo da ISO

9001, mas também têm a flexibilidade de escolher o escopo

desejado para a implementação do CSCS.

Por exemplo, uma organização pode desejar incluir todos os

processos CSCS, incluindo os códigos de conduta, o CH e a

resolução da disputa ou apenas implementar um CHP interno

(enfatizado na Figura 3). A metade inferior mostra como o CHP

pode ser encaixado no QMS, disfarçando a estrutura de quatro

elementos do QMS por um lado e difundindo seu conteúdo com

os requisitos correspondentes por outro.

O método real de integração ou de difusão do CH dentro de

um QMS dependerá de cada organização e pode incluir

concentração completa em alguns casos e harmonização limitada

em outros. Por exemplo, ao passo que faz sentido ter políticas de

tratamento das reclamações e da qualidade separadas, mas

alinhadas em algumas grandes organizações, os objetivos do CH

podem estar completamente concentrados em uma série de

objetivos da qualidade. O mesmo é verdade para a auditoria de

CH, que pode ser totalmente integrada à auditoria de QMS.

Apesar da força desejada desta integração, um CHP deve ser

estabelecido para dar suporte ao QMS por meio da harmonização

dos elementos relacionados (objetivos, recursos e processos) e as

ligações entre eles, como demonstrado na Figura 3.

ISO 10003: resolução externa de disputa
Há casos em que as reclamações não podem ser resolvidas

dentro de uma organização, por isso pode ser necessário um guia

sobre serviços de partes externas que podem ajudar na resolução

de disputas. Em teoria, tribunais e agências governamentais de

proteção ao cliente devem estar disponíveis nestes casos.

Entretanto, pode haver situações em que o recurso a tribunais e a

outros órgãos públicos formais seja impraticável, dispendioso, ou

ambos.

Como é feito hoje em dia, a ISO 10003 inclui guias de processos

de facilitação de acordos (quando uma parte externa reúne clientes

e representantes da organização em uma tentativa de estimular as

partes a resolverem o problema sozinhas), em processos consultivos

(aqueles em que a parte externa fornece recomendações sobre

como os problemas podem ser resolvidos) e em processos

definitivos (quando uma parte externa, em acordo prévio de ambas

as partes, toma a decisão para a resolução da disputa).

A idéia para esta norma surgiu de dois tipos de experiências:

operação de órgão não-governamental para resolução de disputa

em diversas jurisdições e adoção de soluções on-line para a

disputa no âmbito do comércio eletrônico. Estes exemplos

mostram clientes e negócios igualmente benéficos, quando

diretrizes justas, consistentes e de confiança estão disponíveis e

são seguidas para a resolução do conflito.

A ISO 10003 projetará experiência e iniciativas no trabalho

nacional e internacional já existente. O grupo de trabalho da

resolução de disputa, ISO TC 176 SC3 WG13, começou a

desenvolver a norma em outubro de 2003, juntamente com a ISO

10001. Espera-se que a publicação da norma internacional ocorra

em 2006, simultaneamente com a ISO 10001.

A ciência do CH
A tríade de normas de CSCS é a prova do quanto a ciência

de CH preventivo e corretivo tem evoluído nas últimas décadas.

O CH é agora parte integrante da CS e da melhoria do produto

e, conseqüentemente, pode aumentar os resultados dos negócios

de uma organização. A ênfase na revisão das reclamações como

um dos meios de identificar e corrigir falhas de conformidade e a

habilidade de integrar-se continuamente aos QMSs são dois

aspectos úteis destas novas normas.

A ISO 10001, 10002 e 10003 servirão como ferramentas de

gerenciamento valiosas, especialmente para beneficiar questões

com clientes e profissionais*de gestão da qualidade. Para mais

informações a respeito da ISO 10001 e 10003, entre em contato

com Kernaghan Webb no e-mail webb.kernaghan@ic.gc.ca, e para

mais informações sobre a ISO 10002, entre em contato com Bill

Dee no endereço compliance@ozemail.com.au.
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