MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS
OUVIDORIA DO SÃO PAULO FC

Este Manual de Boas Práticas tem como objetivo
estabelecer a construção de uma proposta de relacionamento
com a comunidade que se relaciona com o São Paulo FC
pautado na transparência, no respeito e no prazer de servir.
Entende-se que uma organização sólida deve
ser respeitada e desejada pelo seu público, tendo como
premissa uma gestão participativa que verdadeiramente
ouve a voz de sua comunidade, capitalizando-a
em sugestões de melhorias de processos internos,
criação de novos serviços e produtos e melhorias para
alavancar a qualidade do atendimento ao público.
O propósito maior é que esse conjunto de informações possa
auxiliar a comunidade tricolor a melhor compreender a
importância do trabalho da área de Ouvidoria, bem como os
benefícios que poderá obter ao endereçar suas sugestões,
queixas, reclamações, denúncias e, também, elogios.

Estaremos sempre à disposição.
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1.

a missão da ouvidoria

A Ouvidoria do São Paulo FC tem como missão promover,
de forma permanente, o acolhimento ao seu cidadão,
reconhecendo-o como pessoa, como sujeito pleno de direitos.

Assim, deve ser percebida como agente
de realização dos direitos do cidadão dentro
da Instituição, atuando por meio da
mediação e do diálogo aberto.
Essa missão é determinante para que a Ouvidoria
do São Paulo FC tenha seu foco no processo de interlocução
entre sua comunidade e a organização por ela representada,
garantindo que as manifestações possam efetivamente
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, bem como o aperfeiçoamento de gestão.

2.

princípios e valores da ouvidoria

O exercício da atividade da Ouvidoria do
São Paulo FC deve estar pautado pelos
princípios básicos da transparência,
imparcialidade, senso crítico e discrição em
defesa dos interesses da sua comunidade.
Observando-se as normas e os regulamentos
que possibilitam o equilíbrio nas relações de consumo
de produtos e serviços e, ainda, garantindo que o cidadão
tenha um atendimento atencioso, digno e com
padrão adequado de qualidade.
Para que a Ouvidoria do São Paulo FC possa efetivamente
cumprir o seu papel, deve estar norteada por valores
que representam a sua razão de existir. Tais valores, que
precisam estar claramente definidos e divulgados para
a comunidade, podem ser classificados como:

Atuar fundamentada em um conjunto
de valores morais e legais e em princípios
éticos capazes de garantir conduta imparcial
e senso de justiça que possibilitem identificar
oportunidades de melhorias, recomendar mudanças
nos processos de trabalho e nos procedimentos
e, assim, contribuir para a credibilidade da
instituição e a perenidade do negócio;
Transformar as manifestações legítimas
dos seus cidadãos, consumidores e usuários
de produtos e serviços do São Paulo FC em melhorias
para os processos de trabalho, desenvolvimento de
novos produtos e serviços e mais qualidade para o
atendimento ao público;

Trabalhar pautada em fatos,
seguindo o princípio da igualdade,
que possibilite efetuar
recomendações que agreguem
valor a comunidade e à organização;
Acolher seu cidadão com atenção, respeito
e atuar com transparência, pautando-se em uma
conduta de coerência, imparcialidade e compromisso
na busca de uma solução efetiva;
Ser detentora da autonomia necessária
para que possa transitar tanto internamente
como externamente, bem como ter acesso
às informações necessárias para a formulação
de proposições de melhorias.

3.

ética profissional

No exercício de suas atividades,
o Ouvidor do São Paulo FC, deve
defender uma cultura de respeito
aos direitos humanos, balizando
suas ações por princípios éticos,
morais e legais, sendo eles:
Preservar e respeitar os princípios da
“Declaração Universal dos Direitos Humanos,
da Constituição Federal e das Constituições Estaduais”
e o “Código de Defesa do Consumidor”
e o “Estatuto do Torcedor”;
Estabelecer canais de comunicação de forma aberta,
honesta e objetiva, procurando sempre facilitar
e agilizar as informações;
Agir com transparência, integridade e respeito;
Atuar com agilidade e precisão;

Respeitar toda e qualquer pessoa,
preservando sua dignidade e identidade;

Reconhecer a diversidade
de opiniões, preservando o direito
de livre expressão e julgamento
de cada pessoa;
Exercer suas atividades com
independência e autonomia;
Ouvir o cidadão, consumidor e usuários
de produtos e serviços do São Paulo FC com
respeito, paciência, compreensão, ausência de
pré-julgamento e de todo e qualquer preconceito;
Resguardar o sigilo das informações;
Facilitar o acesso à Ouvidoria,
simplificando seus procedimentos,
agindo com imparcialidade e justiça;
Responder ao cidadão no menor
prazo possível, com clareza e objetividade;

Atender com cortesia e respeito;
Buscar a constante melhoria das suas
práticas, utilizando de forma eficaz
e eficiente os recursos colocados à disposição;
Atuar de modo diligente e fiel no exercício
de seus deveres e responsabilidades;
Promover a reparação do erro
cometido contra o seu representado.
Buscar a correção dos procedimentos errados,
evitando a sua repetição e estimulando,
persistentemente, a melhoria da qualidade na
administração em que estiver atuando;
Promover a justiça e a defesa dos
interesses legítimos dos cidadãos;

Jamais utilizar a função de Ouvidor
para atividades de natureza políticopartidária ou auferir vantagens
pessoais e/ou econômicas.

Fonte: Código
de Ética – ABO

4.

por que ter uma ouvidoria?

Um dos principais pontos de orgulho
das organizações, seja pública ou privada,
é ser reconhecida pela sociedade pela
qualidade do seu trabalho alicerçada
em respeito, confiança, transparência
e prazer em servir.
E, neste contexto, a Ouvidoria do São Paulo FC pretende
contribuir verdadeiramente para a construção da imagem
e da reputação da organização, pois trata-se de um
sistema direto, legítimo e exclusivo de relacionamento
com o cidadão que se relaciona com o São Paulo FC,
destinado a receber e dar tratativas às reclamações,
denúncias, críticas, sugestões e elogios.

A Ouvidoria do São Paulo FC trabalha
junto às áreas da organização apurando
as manifestações e transformando-as em
melhorias para os processos internos,
desenvolvimento de novos serviços,
produtos e provendo mais qualidade para
os fluxos de trabalho e para o atendimento.
O comprometimento de todos os níveis
hierárquicos é essencial para o sucesso da
implantação de uma Ouvidoria, sendo de suma
importância que todos os colaboradores vejam
como primordial a Política da Qualidade, ao tratar
o cidadão, consumidores e usuários de produtos
e serviços do São Paulo FC respeitando sua
individualidade, estreitando o relacionamento por
meio de segmentação e contribuindo para que seja
por ele percebida como referência de desempenho
e eficiência, com o objetivo em sua satisfação.

Este envolvimento, parceria e interação
possibilitam que as habilidades de cada área da
organização do São Paulo FC sejam utilizadas
para o benefício da instituicão, ratificando assim,
o compromisso com a satisfação do cidadão,
consumidores e usuários com a eficiência operacional.

Todo o trabalho realizado pela
Ouvidoria do São Paulo FC pretende
ajudar a organização a melhorar seus
fluxos de trabalho, desenvolver uma
relação forte e transparente com seu
público, reduzindo a judicialização de
conflitos e impactando positivamente
em redução de custos, inovação e
sustentabilidade dos seus negócios.

5.

posicionamento
dentro da organização

A Ouvidoria do São Paulo FC dentro
da organização deve ser vista como
a voz de seus cidadãos, como a mediadora
de conflitos e, defensora das relações
éticas, sensibilizando os dirigentes
e gestores para que a decisão
correta seja implantada.
Ser reconhecida como uma liderança atuante,
empenhada no desenvolvimento e implantação
da Gestão de Qualidade, no atendimento aos seus
requisitos e em sua melhoria contínua.
A preocupação em alcançar a excelência no atendimento
faz com que a Ouvidoria tenha na Alta Direção, junto com
o compromisso dos colaboradores, a principal ferramenta
de relacionamento e satisfação com seu público.

6.

perfil e escolha do ouvidor

Tem sido observado que o perfil do Ouvidor, no que
diz respeito a sua formação acadêmica, é variado.
No geral, os Ouvidores têm sua formação nas áreas
das ciências humanas: Administradores, Relações Públicas,
Advogados, Psicólogos, Jornalistas, Sociólogos entre outras,
o que não é uma regra, mas sim uma tendência.
Entretanto, independente da formação acadêmica
e da experiência profissional correlacionado ou não
ao segmento de mercado em que o Ouvidor exercerá seu
papel, os seus valores e suas competências são bem mais
relevantes para o bom desenvolvimento de seu trabalho.

A escolha do profissional deve pautarse em sua reputação e credibilidade,
para que seja respeitado dentro e fora da
organização, equilibrando essa exposição
à modéstia e humildade, uma vez que o
aprendizado nas relações interpessoais
será constante em sua trajetória e não cabe
espaço para vaidade e pré-julgamentos.

7.

um dos pilares da
governança corporativa

A preocupação da Governança
Corporativa é criar um conjunto eficiente
de mecanismos, tanto de incentivos quanto
de monitoramentos, a fim de assegurar que
o comportamento dos executivos estivesse
alinhado com o interesse dos acionistas.
Fonte: site IBGC
Na medida em que a Ouvidoria São Paulo FC acolhe
denúncias de práticas inadequadas na relação com
consumidores, usuários de seus serviços e produtos,
funcionários e fornecedores (cidadãos de forma geral)
dando tratamento efetivo, identificando irregularidades,
recomendando a melhoria de processos, alteração
de práticas que ferem princípios e valores da Instituição,
torna-se um mecanismo eficiente de Governança Corporativa,
que somado a outros componentes organizacionais,
pode prevenir, minimizar ou até mesmo mitigar riscos
de ordem: legal, reputacional, financeiro e operacional.
Em resumo, reafirmamos a contribuição estratégica
da Ouvidoria do São Paulo FC como um dos pilares
para a sustentabilidade da Instituição.

8.

formação da equipe

A formação da equipe da Ouvidoria do São Paulo FC deve
ser pautada e não difere muito daquilo que se espera do
perfil do Ouvidor no tocante a valores e competências
comportamentais, com grau diferente de exigência.
A empatia no atendimento, a coleta de todos
os dados da manifestação, o registro adequado em
sistema, à identificação da causa raiz, o respeito
aos prazos e indicadores estabelecidos, são tão
importantes quanto à efetiva solução do problema.
Para o bom desempenho da equipe entendemos que
certos aspectos precisam ser bem assimilados:
Os fundamentos básicos e
premissas de uma Ouvidoria;

Conhecimentos de Normas
e Legislação do São Paulo FC;

O papel da Ouvidoria dentro
da organização do SPFC;
Ética e Cidadania;

Conhecimentos do Código de
Defesa do Consumidor – CDC
e do Estatuto do Torcedor;

Mediação de Conflitos;

Comunicação;

Negociação;

E conhecimento dos processos
da Ouvidoria dentro do clube.

9.

definição dos fluxos
de trabalho e procedimentos

Definir os procedimentos e fluxos
de trabalho é uma tarefa contínua
da Ouvidoria do São Paulo FC visto que ela
deve sempre se adequar as necessidades
de seus clientes e as demandas
da comunidade São Paulina.
Apresentamos alguns itens que devem
ser permanentemente obedecidos:
a) Canais de acesso e horário de disponibilidade
Fundamental para definir a estrutura da equipe.
b) Registros das Demandas
É necessário garantir que todas as demandas feitas
à Ouvidoria tenham sempre um registro e que seja possível
consultar o histórico. Periodicamente, deve ser verificada
se a ferramenta escolhida atende as necessidades
de informações, se permite controles, interação
com as demais áreas e se traz ganho de produtividade
no processo da tratativa das demandas.

c) Modelo de Atuação
O fluxo de atendimento às manifestações
deve manter o cliente informado sobre
o registro de sua demanda, o prazo para a
resposta e a forma como poderá acompanhar
a tratativa até seu encerramento.

e) Informes e Relatórios

A Ouvidoria do São Paulo FC gerará,
com periodicidade predefinida,
informações as diversas
áreas da organização.

d) Autonomia e Divulgação
A Ouvidoria do São Paulo FC é autônoma.
Seus fundamentos básicos e premissas
devem ser de conhecimento de
toda a organização.

Uma das principais missões da Ouvidoria
São Paulo FC é fornecer insumos a instituição para
que ela possa continuamente melhorar
seus serviços, produtos e processos.

Isto garantirá rapidez
na busca das soluções,
além de dar transparência
às suas ações.

f) Recomendações de Melhorias
Será definido um um fluxo para recomendações
de melhorias à organização, estabelecendo as
responsabilidades de cada área, prazos para análise
das recomendações, responsáveis pelas decisões
e como será o acompanhamento dos planos de ação.

10.

divulgação da
instituição de ouvidoria

Esse Manual de Boas Práticas tem como
objetivo realizar a correta divulgação da Ouvidoria
do São Paulo FC a todos os seus públicos de relacionamento
sejam internos ou externos a organização, além
de cumprir o papel educativo de orientar seu
cidadão a resolver suas demandas.

Um processo de comunicação
assertivo e transparente fortalece
a relação de confiança entre a
instituição e sua comunidade,
gera valor e proximidade nos
relacionamentos, possibilitando
que os conflitos sejam resolvidos
na própria organização.

11.

identificação de tendências
com recomendações de
melhorias para a alta liderança

A Ouvidoria do São Paulo FC tem como premissa a
implantação de ações e mecanismos que incentivem
o exercício da cidadania e possibilite a administração
do São Paulo FC a capacidade de análise e alteração de
procedimentos, não se restringindo a ter um desempenho
correto e sim uma escuta privilegiada das críticas e sugestões
formuladas pelos cidadãos. Tangibiliza a necessidade
de mudanças nos procedimentos e normas, atuando
como instrumento de cogestão da administração.

O cidadão, através das suas
manifestações colabora com informações
das condições da prestação dos serviços,
aponta falhas, identifica necessidades,
propõe alternativas, além de
identificar as boas práticas.
Atuando como um instrumento estratégico de gestão,
a Ouvidoria do São Paulo FC endereçará à alta direção
de sua organização questões que afetam os seus
colaboradores, fornecedores, consumidores e usuários,
além de recomendar a implantação de mudanças que
visam a melhoria contínua dos processos da instituição.

12.

mensagem final

As tuas glórias vêm do passado
O São Paulo FC, desde 1930, segue em constante evolução.
De clube de futebol provinciano, a campeão das Américas
e do Mundo. De estruturas singelas ao Estadio Cícero
Pompeu de Toledo - Morumbi, Parque Social, Centro
de Treinamento da Barra Funda e mais recentemente
o Centro de Formação de Atletas Laudo Natel.

Nesse contexto e na busca por
excelência, o São Paulo FC, por meio da
edição do “Manual de Boas Práticas da
Ouvidoria” procura atender os anseios
de sua evolução continua.
O empenho pelo equilíbrio e harmonia nas relações
entre a instituição e sua comunidade dentro das novas
demandas e estratégias de dialogo procurando estabelecer
uma relação próxima, transparente e de confiança
que resulte em uma gestão participativa e que
possibilite que sua comunidade contribua com o processo
de melhorias contínuas e com o desenvolvimento
de novos produtos e serviços para a organização.

A Ouvidoria São Paulo
FC pretende contribuir
fortemente para
fortalecer esta relação,
visto que realiza um
diálogo acolhedor,
profissional, isento e
imparcial traduzindo as
sugestões em melhorias.

Em sendo um agente de transformação
a Ouvidoria do São Paulo FC atua na busca de
soluções junto às áreas da organização, procurando
sensibilizar os dirigentes, recomendando mudanças
em processos, influenciando e apoiando os gestores
para que a organização tome a decisão mais correta
e de acordo com os direitos dos seus cidadãos.
As práticas adotadas pela Ouvidoria do São Paulo FC
visa fortalecer a imagem da organização junto
a sua comunidade, reduzir custos e promover
um ambiente de inovação com desenvolvimento
de negócios sustentáveis.
O “Manual de Boas Práticas da Ouvidoria”
não quer e não pode se impor tradicionalmente
como “cartilha”, isto é, como um conhecimento
pronto, dado, acabado e incontestável.
Não se deve rezar por este hábito ou por qualquer
outro do gênero. O (único) dogma sobre o qual
se funda este manual é o da participação efetiva
de todas as áreas da instituição na solução das
melhores práticas. Tudo mais permanece aberto
e em constante evolução. E nessa perspectiva,
ouvir é apenas o início de todo o processo.

Fonte e modelo
de referência que serviram
para a elaboração do manual:

ABRAREC – Associação
Brasileira das Relações
Empresa Cliente e a
ABO – Associação Brasileira
de Ouvidores a eleger
a Instituição Ouvidoria
como um grande benefício
para as organizações.

Carlos Augusto
de Barros e Silva
Presidente do SPFC

Rui Stefanelli
Diretor Ouvidor do SPFC

