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Quem somos...
Uma Associação que representa as boas práticas de relacionamento consumerista.

Missão: 

Disseminar a cultura do bom atendimento e fomentar as boas práticas de relacionamento com 

clientes, gerando eficiência no mercado cada vez mais competitivo e regulado;

Visão:

A ABRAREC acredita numa visão harmônica e sistêmica do relacionamento entre as empresas e seus 

clientes, com foco no estabelecimento de relações justas, zelando e mantendo um diálogo perene na 

construção de um mercado saudável e sustentável;  

Valores:  

Ética, Dialogo, Transparência, Atitude, Compromisso.   
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A ABRAREC- ( Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente ), nasceu da vontade de um grupo de

executivos de diversas empresas, que se reuniam periodicamente para um café da manhã, onde eram

discutidos temas relacionados ao dia a dia das empresas, especificamente no que dizia respeito aos

consumidores.

Os cafés com conteúdos tornaram-se mais frequentes com o passar do tempo. Assim em 15 de março de

2003, dia Internacional do Consumidor , nasceu a ABRAREC.

Nossa história...
Uma Associação respaldada no equilíbrio e nos direitos e deveres dos consumidores. 
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2003 –

nasce a 

ABRAREC 
como 

produtora de 

conteúdos pela 

troca de 

experiências 

dos  setores de 

energia, 

cosméticos, 

saúde, 

alimentos, 

indústria e 

montadoras.     

Entre 2008 e 

2013 – Novos 

perfis 

associativo. 
Novas perspectivas 

regulatórias e 

legislativas 

incentivaram o 

desenvolvimento de 

ações no 

telesserviços; novas 

tecnologias se 

apresentam ao 

mercado trazendo 

cenários de 

discussões e 

enfoques dirigidos à 

terceirização, 

regulação e 

massificação do 

consumo.

Entre 2013 – 2016 -

reposicionamento 
Com a proposta de 

retomar seu caráter de 

criação de conteúdo 

específico voltado para as 

relações consumeristas e 

sem abandonar a 

modernidade das relações 

que ensejaram novas 

experiências, firma-se um 

posicionamento voltado ao 

diálogo com o Poder 

Público.

Presença constante junto 

aos Órgãos  de Defesa do 

Consumidor e entidades 

consumeristas.  

Envolvimento  com 

questões associadas  à 

internet das coisas.   

Nossa história...
Uma Associação que preserva sua origem e se renova à luz da modernidade das relações 
consumeristas. 

Até 2008 –
foco em 
setores 
específicos.  
A produção de 
conteúdos era 
muitas vezes 
informal e 
voltada para 
setores  
específicos 

2016/2018 
– presença 
expansão.
Lateralidade de 
setores, criação 
de conteúdo e 
agenda 
positiva.
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Nossos Pilares Estratégicos
 Disseminar a cultura do bom atendimento;

 Fomentar as boas práticas de atendimento no mercado;

 Gerar eficiência no mercado competitivo e regulado;

 Consolidar uma governança corporativa de relacionamento com o consumidor;

 Construir e consolidar diálogos com os principais players do mercado;

 Consolidar cenários adequados para a produção e consumo;

 Buscar a melhoria contínua dos processos internos de atendimento;

 Manter um diálogo profícuo entre as empresas, governo e os consumidores;

 Buscar o equilíbrio nas relações de consumo;

 Aproximar os Órgãos de Defesa do Consumidor das empresas;

 Contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. 5



Governança
Nossa Estrutura 

Conselho 
Consultivo

Presidente

Vice 
Presidência

Diretoria 

Executiva

Conselho 
Fiscal 

Conselho 
Deliberativo

Coordenadores 
de Comitês

Área 
Administrativa

Diretores 
Regionais

Assessoria de 
Imprensa

Colaboradores
e Consultores
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Governança
Corpo Diretivo: Presidente e Diretores  

É Mestre em Administração pela PUC-Rio com desenvolvimento de pesquisa na área do Comportamento
Organizacional, sobre o tema Liderança. Professor da PUC-Rio nas disciplinas de Gestão. Atua como Coach
Executivo, escrevendo artigos e capítulos voltados para a transformação de gestores corporativos. Possui mais
de 25 anos de experiência na gestão de equipes, projetos e programas estratégicos no ambiente corporativo,
tendo atuado em instituições financeiras e na italiana Pirelli. Atua há mais de 14 anos no segmento de
telecomunicações e atualmente é Head de Costumer Rights Promotion e Fairness na TIM..

Atuou por 25 anos em grandes empresas, sendo nos últimos 10 anos em SACs e Ouvidorias do ABN AMRO
BANK e do Santander. Membro do CNA/IASP e da Comissão para os Direitos da Pessoa com Deficiência da
OAB/SP. Possui Pós Graduação em Direitos do Consumidor. É Mestre em Comunicação pela PUC/SP. É
professor convidado da ESPM.
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Governança
Corpo Diretivo: Presidente e Diretores  

José Carlos Ferreira – Consultor  dos 
setores regulados pelo Poder Público 
Federal , ex.- Ouvidor da ANAC 

Hélio José Ferreira – Consultor,  ex. 
Ouvidor do Banco Central do Brasil

Diretoria Regional Brasília 

Guilherme Callado – Consultor de Empresas , ex. 
Ouvidor da Bradesco Seguros

Maria Graça Varella – Advogada,  Consultora, 
ex.  Executiva de Relacionamento com Clientes 
da L´Oreal

Diretoria Regional Rio  
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Governança
Corpo Diretivo: Vice-Presidência  

É composto de executivos de renome de grandes organizações. Possuem a incumbência de representar 

a associação diante de questões ligadas às suas especialidades, bem como suportar a produção de 

conteúdos de interesse dos associados.

MARKETING
Artur  Manoel Tavares Resende
AES Eletropaulo

RELAÇÕES ESTRATÉGICAS E
RELAÇÕES COM O MERCADO
Regis Augusto Noronha Júnior
Atento

TELECOMUNICAÇÕES,
MÍDIAS E CONVERGÊNCIA
Celso Luiz Tonet Júnior
América Móvel

TECNOLOGIAS

Guilherme Correa Porto
Plusoft

INTERNET DAS COISAS
Frederico Barbosa Dias
Altitude

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Daniel Martins de Sousa Domeneghetti
E-Consulting

AUTORREGULAÇÃO, CONTACT
CENTER E QUALIDADE
Lucas Mancini
Voxline

JURÍDICO E REGULATÓRIO

Fabiola Meira de Almeida Santos 
Braga e Nascimento

OUVIDORIAS
Lúcia Helena de Farias
Grupo Algar

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Vitor Morais de Andrade
LTSA Advogados
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Governança
Corpo Diretivo: Conselho Fiscal

1 – Conselheiro: Nairo José Martinelli Vidal Júnior - Ouvidor do Banco Bradesco

2 – Conselheiro: Silas Rivelle Júnior - Ouvidor na Seguros Unimed Brasil

É composto de 2 membros, eleitos pela Assembleia Geral, na forma do Estatuto. Os membros são

responsáveis por fiscalizar a execução orçamentária dos recursos, bem como acompanhar a parte fiscal

e contábil da Associação.
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Governança
Corpo Diretivo: Conselho Deliberativo  

É composto de conselheiros com experiência tática-operacional na gestão das relações consumeristas e 

possuem a função de apresentar temas relevantes e de interesse dos associados para aprofundamento, 

discussão e análise de viabilidade de difusão de boas práticas.

SETOR DE ENERGIA
Letícia Domingues Curado
Gerente de Ouvidoria
na AES Eletropaulo.

SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES

Claudia Fachini Dal Secco
Gerente de Divisão
na Telefônica Vivo.

SETOR DE SERVIÇOS
Marco Aurélio Borges Matos
Diretor de Negócios de BPO e
Aplicações do Grupo Algar Tech.

SETOR DE SEGUROS
Claudia Pires Rodrigues Warthon
Diretora de Relacionamento
no Grupo BB e Mapfre.

SETOR DE MULTIVAREJO
Elizabeth Evangelista Andreoli
Gerente de Relacionamento
com o Cliente no Grupo Pão
de Açúcar.

SETOR DE VAREJO
Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda
Diretora do Depto. Jurídico
do Grupo Carrefour Brasil.

SETOR DE SAÚDE
Gisele Garuzi Oggioni de Araújo
Ouvidora no Bradesco Seguros.

SETOR DE ALIMENTOS E

BEBIDAS
Maria Elizabeth Marques Almeida 
Sênior Manager Consumer Relationship
na The Coca-Cola Company.

SETOR DE FARMACÊUTICO
E COSMÉTICOS
Luciana Rahme Pane Leitão
Gerente de Clientes da GSK

SETOR DE FARMACÊUTICO
E COSMÉTICOS
Luciana Rahme Pane Leitão
Gerente de Clientes da GSK
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Governança
Corpo Diretivo: Conselho Consultivo  
Composto de notáveis expoentes das causas do relacionamento com os consumidores, seja na frente

consumerista, seja na frente de mercado, seus membros com vocação comprovada ao tema e num

efetivo propósito de equilibrar as relações empresa-cliente, orbitam sobre questões estratégicas de

interesse dos associados.

Ricardo Morishita Wada

Amaury Martins de Oliva

Juliana Pereira da Silva

José Geraldo Filomeno

Marcelo Gomes Sodré

Stephane Engelhard
Carrefour

Tarcísio Gargioni
Avianca

Raphael Duailibi
SKY

Paulo Pompilio
GPA

Graciela Tanaka
Netshoes

Cassio Azevedo
AeC

Júlio Marques
Ex. Bradesco

Roberto Meir
Presidente do Conselho Consultivo

Frente Consumerista Frente de Mercado
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A ABRAREC conta com uma diversidade de empresas associadas, dos mais diversos setores econômicos,

responsáveis pelo brilhantismo de nossas ações e projetos.

Grande parte das empresas associadas são multinacionais e empresas de grande e médio porte, com

atuação em todo o território nacional.

Entre os principais segmentos estão empresas de seguros, planos de saúde, telesserviços, varejo, e-

commerce, bancos, montadoras, telecomunicações, tecnologias, alimentos, laboratórios, farmacêuticas e

cosméticos.

Nossos Associados
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 Focar a gestão financeiro-administrativa e fortalecimento da marca como continuidade e reforço dos trabalhos realizador nos

últimos anos;

 Incentivar os acordos/parcerias com outras Associações a fim de otimizar esforços e experiências e em continuidade das

proposições iniciadas recentemente;

 Promover o estreitamento das relações entre Associados e Entidades Consumeristas e Reguladoras;

 Fortalecer a presença da ABRAREC no território do Rio de Janeiro e Brasília, por meio de seus representantes, e fomento de

seus objetivos estratégicos;

 Fomentar a participação ativa de todo o Corpo Diretivo e dos Associados, a fim de criar uma dinâmica assertiva e propositiva de

conteúdo e posicionamento no Brasil;

 Aprimorar e difundir a gestão do conhecimento associado às práticas de relacionamento com os clientes, em reforço aos

programas de treinamentos e capacitação dos associados;

 Estimular a elaboração de estudos e diagnósticos que suportem a criação e execução de políticas públicas associadas às

relações Empresa Cliente;

 Estimular a comunicação digital ( web e redes sociais para a difusão de conteúdos aos associados );

 Difundir o debate e o fomento ao uso de tecnologias/ universo digital para melhorar o atendimento dos consumidores.

Plano Estratégico para 2h/2016 -2h/2018 
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 Criação e fomento dos Comitês de Discussão;

 Modelos de melhores práticas de relacionamento derivadas dos Comitês de Discussão;

 Promoção do Prêmio Ouvidorias Brasil;

 Difusão do Prêmio Atendimento Ouro: SAC, redes sociais e moderador;

 Realização de cafés e agendas com autoridades públicas voltadas ao relacionamento consumerista;

 Lançamento do Atlas de Legislação sobre SAC (Europa, América do Norte e América Latina);

 Coordenação dos Comitês de Telecom e Varejo dentro do Programa ENAJUD – Estratégia Nacional de Não Judicialização - promovido pelo Ministério da Justiça;

 Promoção e atuação no Programa Empresa Amiga da Justiça ( Programa do Tribunal de Justiça de São Paulo );

 Difusão do programa Empresa Legal: um estímulo à conciliação;

 Participação ativa no Conselho de Defesa do Consumidor da Cidade de São Paulo;

 Signatária do PROBARE - Programa de Autorregulação de Telesserviço;

 Promoção de cursos e treinamentos voltados às práticas de relacionamento com clientes;

 Divulgação de estudos e pesquisas associadas ao comportamento do consumidor e ao relacionamento consumerista;

Principais realizações... 
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Criação de Conteúdos:
Comitês de discussão 
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Comitê de Ouvidorias 

Promover o desenvolvimento e fortalecimento da cultura da Ouvidoria, pautada em princípios éticos, de legalidade e 

transparência, a fim de agregar valor para as organizações públicas e privadas, e também para o cidadão.

Coordenadora Master: Lúcia H. Farias – Jornalista e Ouvidora do Grupo Algar 

Principais Realizações:

• Guia de Ouvidorias Brasil

• Mapeamento das Ouvidorias do Brasil

• Assento nos principais fóruns de Ouvidorias do Brasil
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Comitê de Inovação e Redes Sociais Digitais 

Discutir sobre a utilização de novas tecnologias e como utilizar as redes sociais em prol de melhorias no relacionamento com

os clientes. Debater sobre os aspectos relevantes nas redes sociais. Discutir como gerar valor para a sua marca por meio das

novas mídias. Refletir sobre as dificuldades encontradas pelas empresas no campo digital, explorar as novas mídias para

aumentar a influência de seu negócio, preparar-se para o mundo virtual. Apresentar novas ferramentas web, assim como cases

de sucesso, afim de assegurar a melhor decisão estratégica a utilizar no relacionamento com os consumidores.

Criação de Conteúdos:
Comitês de discussão 

Coordenador Master: Bruno Alves - Diretor Executivo da iCustomer, empresa de Social Business do Grupo 

Plusoft, 

Coordenadora Adjunta: Karen Bezerra – Coordenadora da equipe de SAC 2.0 do Banco Santander. 

Principais Realizações:

• Manual de SAC. 2.0; 

• Criação de ambiente interativo na rede;

• Manual de melhores práticas em relacionamento;
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Criação de Conteúdos:
Comitês de discussão 

Coordenador Master:  Alexandre Barbosa Lima - Executivo Master da e.Life Brasil

Coordenadora Adjunta:  Alessandra Ber – Gerente Sênior de Comunicação Corporativa e Atendimento ao 

Cliente do McDonald´s Brasil

Comitê de Relacionamento Multicanal e Comunicação com o cliente

Discutir e se aprofundar sobre aspectos do relacionamento consumerista, com destaque para os seguintes temas: o futuro do

atendimento telefônico e a nova porta de contato dos consumidores via canais sociais e digitais; a renovação dos processos de

seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas na era sócio-digital; o papel da tecnologia em operações de atendimento ao

cliente; Amparando-se em indicadores operacionais e pesquisas de percepção dos clientes, debater as tendências para os

próximos 5 anos no relacionamento com os clientes; Debater aspectos da qualidade percebida e melhoria contínua; Debater o

relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor e entidades consumeristas.

Principais Realizações:

GT sobre as alterações da Lei do SAC  
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Criação de Conteúdos:
Comitês de discussão 

Comitê de Assuntos Jurídicos e Regulatórios

Tem função de analisar as questões jurídicas que afetam seus Associados e o mercado no qual estão inseridos. Fazem parte

das funções do referido Comitê: a) Receber solicitações para discussão e posicionamento da Entidade sobre questões jurídicas

que Interessem aos seus associados; b)Elaborar estudos e pareceres que subsidiem o posicionamento da Entidade sobre temas

de interesse do mercado; c)Realizar reuniões mensais para discussão de casos concretos, colaborando para resolução de

demandas dos associados; d) Realizar estudos e discussões “em tese” de problemas que podem vir a afetar o setor.

Coordenadora Master: Angélica Carlini – Doutora em Direito e Conselheira da Associação Internacional de 

Direito e Seguros.  

Coordenadora Adjunta: Vivien Lys – Advogada e professora de direito na área de mediação de conflitos na 

PUC/ SP e no Mackenzie



Por que se associar à ABRAREC ?

20

 É uma Associação reconhecida no mercado como protagonista de conteúdos e ideias;

 Possui assento em vários projetos ligados ao consumo nos mais diversos níveis governamentais;

 As atividades associativas garantem atualização permanente dos executivos envolvidos;

 Possui uma mesa de diálogos com o Órgãos de Defesa do Consumidor e com Órgãos Reguladores e

Fiscalizadores;

 Programa de descontos aos associados diante de convênios em cursos, workshops e congressos

ligados às causas do relacionamento com o consumidor;

 Mantém uma atuação junto às casas legislativas de acompanhamento e parecer sobre Projetos de

Leis em trâmite;

 Possibilidade concreta de benchmarking, em função das dos comitês de discussão em

regime multisetorial;

 Estar entre as Associações mais respeitadas do Brasil.



Agenda:
Principais eventos à realizar 

Eventos:
 I - Simpósio Brasileiro de Defesa do Consumidor – Era do Diálogo  26 a 28/Abril em Campinas; 

 Recover Money – 09/Maio - FECOMERCIO em São Paulo;

 3 Customer Services Conference – Summit 2017, 17 e 18/maio, em São Paulo;

 20 Congresso Mega Brasil de Comunicação e Inovação Corporativa, em São Paulo;

 BR Week – 27 e 28/jun – Hotel Transamérica em São Paulo;

 Festival de Inovação Whow 25-27/jul – Teatro CETIP em São Paulo;

 CONAREC 12 e 13/set Hotel Transamérica em São Paulo;

 Futurecom 2017.

Cursos:
 Curso de Técnicas de Entrevistas e Detecção de mentiras 25 e 26/abril em São Paulo; 

 Curso de Mediação de Conflitos ( Sueli Renberg Audire e ABRAREC )em São Paulo;  

 Curso de Gestão Inovadora no Relacionamento com Clientes ( ABRAREC e ESPM ) em São Paulo; 

 Curso de gestão  e atendimento nas Redes Sociais Digitais ( ABRAREC ) em São Paulo. 21
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Agenda:
Principais eventos à realizar 

Conteúdos:

 Comitê de Relacionamento e Comunicação com os Clientes ( reuniões mensais );

 Comitê de Ouvidorias ( reuniões mensais );

 Comitê de Inovação Tecnológica e Redes Sociais Digitais ( reuniões bimestrais );

 Comitê de Assuntos Jurídicos e Regulatórios ( reuniões bimestrais );

 Reuniões da ABRAREC – Rio de Janeiro ( Reuniões mensais );

 Mesa de Diálogos ABRAREC  - café e workshops direcionados  com setores regulados, PROCONs Agências Reguladoras e 

Judiciário;

 Comitê de Desenvolvimento Humano ( para o segundo semestre de 2017);

 Comitê de Consumo Sustentável e Pós Consumo ( para o segundo semestre de 2017);

Parceiros:

 FECOMERCIO, Câmara e-Net, FEBRABAN, ABT, CNSeg, ABA Rio, Am Cham Rio, CACB, Grupo Padrão, Next Brasil, 

Rádio Mega Brasil.  



Mensagens finais
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 Construção colegiada de uma agenda positiva de discussões;

 Confiança nas instituições nacionais;

 Diálogos permanentes com iniciativa privada;

 Debate das políticas públicas;

 Viabilidade do acesso democrático e consciente;

 Cultura do relacionamento de qualidade.


