
Melhora relação com as empresas 
Christiane Crelier 
   
Com clientes mais contestadores, companhias redobram atenção no atendimento.  
 
Em 15 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, a atitude mais madura do cidadão 
promoveu uma grande mudança no mercado, levando as empresas a uma nova postura. 
"Antigamente, o brasileiro aceitava e as empresas faziam o que queriam. Hoje, o consumidor já 
sabe vir ao judiciário e se defender até mesmo sozinho", diz o juiz Flávio Citro, auxiliar da 
corregedoria e titular 2º Juizado Especial Cível (JEC) da Capital. "Nas audiências dos juizados 
especiais, a maioria dos consumidores já não chega de mãos vazias e argumentos vagos. Esse 
consumidor quebrou também um pouco da formalidade no sistema judiciário".  
 
Luciana Soares, advogada da associação Pró-Consumidor, acredita que esse é o novo perfil do 
cliente. "É aquele que reivindica seus direitos com um discurso antes incomum e hoje usual, que 
já se faz presente em nosso dia a dia e que aprendeu a dizer", diz Esse consumidor busca, além 
dos seus direitos individuais, o direito coletivo.  
 
A advogada Fabíola Alessandra Berton, do escritório Moreau Advogados, especialista na defesa 
das empresas no juizados especiais, concorda. Segundo ela, o fornecedor de produtos, 
atualmente, é muito mais cauteloso. "O consumidor já está bem ciente dos seus direitos e briga 
por eles, e as empresas estão conscientes disso e cada vez mais investem em formas de evitar a 
insatisfação e os conflitos judiciais, até porque as normas do Código de Defesa do Consumidor são 
extremamente bem elaboradas e, portanto, de difícil contestação."  
 
A especialista afirma que as empresas estão investindo na conciliação prévia. Mesmo antes de a 
situação chegar à Justiça, o advogado é aconselhado a entrar em contato com o cliente e tentar 
solucionar o problema de forma extrajudicial.  
 

 
 
O juiz Flávio Citro cita como exemplo a companhia de telefonia fixa Telemar. "Até 2003, a 
Telemar respondia por até 20% dos processos nos juizados. Em outro país ela poderia até ter 
perdido a concessão", diz. "Nós chegamos a criar e dedicar à companhia um serviço próprio 
(‘expressinho’), para julgar juntas as ações de mesmo conteúdo. Porém, a imensa demanda fez 
com que a empresa tomasse uma atitude e somasse esforços para reduzir o número de ações. 
Hoje, ela tem 13% do total de processos", afirma.  
 
Outra empresa de telefonia, a Claro também passou por uma reestruturação devido a uma 
tempestade de reclamações. No final de 2004 e início de 2005, a Claro passou por um grande 



problema de cobranças. A operadora focou, então, seus investimentos no atendimento. O gasto 
no setor, segundo a empresa, foi de alguns milhões de reais. O esforço serviu também para que a 
empresa deixasse a liderança do ranking de reclamações da Anatel, passando a ocupar o quarto 
lugar, com menos reclamações que as concorrentes na telefonia móvel TIM e Vivo.  
 
Segundo informa a Claro, o número de cartas recebidas via imprensa - que reflete o grau de 
insatisfação dos clientes - também caiu consideravelmente. Em dezembro de 2004, foram 600 
cartas e, em dezembro de 2005, apenas 279 cartas.  
 
Citro, entretanto, não vê de forma totalmente positiva a forma de pressionar as empresas. "Vem 
surgindo muitas associações e advogados que se especializam em jogar pedra em uma mesma 
empresa. Por um lado, isso obriga as empresas a se mobilizarem pela melhoria do serviço e para 
não deixar a demanda acumular. Por outro, é nocivo para a Justiça e gera um inconsciente de 
paranóia coletiva corporativa achando que há um complô para que a empresa seja condenada."  
 
Advogado de diversas operadoras de seguro de saúde, Luiz Felipe Conde, do Pellon e Associados, 
diz que determinadas associações acabam atuando contra o consumidor. "Não basta achar que é 
uma injustiça e sair protestando, é preciso observar os aspectos mercadológicos. As operadoras 
de saúde, por exemplo, como qualquer outra empresa, precisam ter lucro", diz. "Alguém sempre 
terá que pagar o prejuízo para equilibrar a saúde financeira da empresa. A ANS (Associação 
Nacional de Saúde) tenta intermediar esse equilíbrio e proibir atos da associação é atuar contra o 
consumidor, pois é gerado um grande prejuízo às carteiras."  
 
Os juizados cíveis, criados a partir de 1995, tiveram grande importância na formação dessa nova 
cultura, uma vez que possibilitaram o acesso gratuito e sem a necessidade de um advogado. A 
cada ano cresce a demanda e a Justiça precisa se adaptar a ela. No Rio de Janeiro, foram julgados 
353 mil processos em 2005 nos JECs, contra 286 mil em 2004 e 28 mil nos juizados criminais.  

 
 
Leia Mais 
 
Vivo busca evitar custos adicionais 
Cristina Rios 
 
Com uma carteira de 30 milhões de clientes, a operadora de telefonia celular Vivo vem colhendo 
os frutos da implantação de uma ouvidoria de relacionamento, que coleta informações junto à 
área de atendimento da empresa e aos Procons. Criada há três anos, a divisão foi responsável por 
melhorias nas áreas de assistência técnica em cidades do interior do País e por mudanças no 
seguro de roubo de celulares em São Paulo.  
 
"A equipe detectou que os clientes paulistas não estavam satisfeitos com o serviço de seguro. 
Com isso, mudamos a seguradora, o modelo de contrato e as rotinas de atendimento", conta João 
Luiz Barroso, diretor de relações institucionais da Vivo. "Essa não era uma reclamação de 
relevância estatística, mas fundamental para a melhoria dos nossos serviços".  
 
Além do batalhão de 15 mil pessoas que fazem o atendimento ao cliente no Brasil e cinco 
ouvidores trabalhando na área de relacionamento, a empresa montou uma equipe de 250 
especialistas, que têm a missão de resolver os problemas que não foram solucionados nas 
primeiras instâncias.  
 
As duas vertentes estão submetidas a uma diretoria de ouvidoria subordinada à área de relações 
institucionais que se reporta à presidência da companhia. "Um problema não resolvido representa 
custos adicionais para a empresa. A empresa terá, necessariamente, que criar mecanismos para 
conviver com ele, além de comprometer a fidelização", destaca Barroso.  

 



 
Leia Mais 
 
Setor público aposta em profissionais de ouvidoria 
Cristina Rios 
   
Mesmo com avanços nos últimos anos, ainda é pequeno o número de empresas que apostam na 
implantação de ouvidorias como um canal de comunicação com seus clientes. Um estudo da 
Associação Brasileira de Ouvidores (ABO) revela que apenas 20% desse mercado está na 
iniciativa privada. "O setor público, até pela criação de agências reguladoras nos últimos anos, 
tem demonstrado maior preocupação com nesse tema", diz João Elias de Oliveira, presidente da 
entidade.  
 
A associação conta hoje com cerca de mil participantes, 80% deles ligados a órgãos públicos. 
"Ainda hoje muitas empresas acreditam que implantar serviços de SAC (Atendimento ao Cliente ) 
e CRM (gerenciamento de relações) é suficiente. Essas são apenas ferramentas para uma 
avaliação mais profunda, que será feita pela figura do ouvidor ou ombudsman. Ele tem acesso a 
problemas e reclamações muitas vezes ignoradas pela empresa", defende.  
 
Ao contrário das primeiras experiências, no início dos anos 90, o ouvidor ganha cada vez mais 
independência. "O ideal é que ele não se sinta intimidado em fazer recomendações ou levar 
reclamações com medo de perder o emprego ou o cargo em comissão, no caso do setor público. 
Afinal, ele representa o que o cliente sente e pensa sobre seus serviços e produtos", afirma.  
 
Outro desafio, segundo Oliveira, é que a empresa não estabeleça metas de redução de 
reclamações. Limitar canais de acesso para queixas, como exigir formalização por escrito ou 
pessoalmente, pode mascarar o problema e irritar o cliente. "Quem é mal atendido se torna uma 
poderosa arma de antimarketing", diz o especialista.  
 
Setores que passaram por processo de privatização, como transporte, telefonia e bancos, 
despontam como os segmentos que mais apostam no serviço. Além da grande concorrência, 
pesam sobre eles a liderança na lista de reclamações dos Procons. O banco Itaú, por exemplo, 
montou uma equipe de nove ouvidores especializados em resolver problemas que não foram 
solucionados pelo SAC, como já fazem bancos públicos como Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal.  

 
 
Leia Mais 
 
Companhias brasileiras já são referência mundial 
Tânia Nogueira Alvares 
   
Consumidor e empresas amadureceram em seu relacionamento e o Brasil tornou-se referência 
mundial no tratamento de seus clientes "O País dispõe das melhores práticas de relações de 
consumo no mundo", afirma Roberto Meir, presidente da Associação Brasileira das Relações 
Empresa-Cliente (Abrarec).  
 
Prova disso é que muitas subsidiárias de multinacionais se tornaram benchmark para a própria 
matriz. "É o caso da Nestlé, da Motorola, das farmacêuticas Merck e Lilly, da Brastemp 
(controlada pela Whirpool) e a Philips. A Nestlé foi a pioneira e tem uma cozinha experimental 
desde 1959. A DirecTV virou case mundial", diz.  
 
Até mesmo o setor de saúde - que no geral ainda tem que aperfeiçoar seus processos junto ao 
cliente/consumidor - tem casos de excelência. "O Laboratório Fleury recebeu um prêmio da 
renomada clínica Mayo, dos Estados Unidos." Segundo Meir, algumas empresas evoluíram 



rapidamente dos estágios iniciais de implantar um SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 
e passaram a cuidar do relacionamento com todos os seus públicos, do funcionário interno, do 
fornecedor, da comunidade em que atua, do meio ambiente, reforçando sua estratégia de 
conquista do consumidor. "No caso do Fleury, o presidente da empresa, Evaldo Russo, entrevista 
pessoalmente cada novo funcionário e fala da importância de encantar o cliente", conta.  
 
Segundo Meir, as empresas em que o presidente e a alta direção se envolvem nesse processo 
obtêm resultados muito melhores. Esse engajamento é o diferencial, enfatiza, e não as 
ferramentas que ajudam a aproximação. "Um software de CRM (gestão de relacionamento com o 
consumidor) tem de estar a serviço da direção estratégica, e não sob o comando de técnicos de 
tecnologia da informação." Entre os segmentos que ainda precisam aperfeiçoar seus processos, 
Meir cita as empresas de cartões de crédito, de saúde e da hotelaria.  
 
A mudança de atitude impulsionou a indústria de relacionamento. Em 2005, o setor de contact 
center movimentou R$ 4,3 bilhões, cerca de 30% mais que no ano anterior.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 mar. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


