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Na última reunião do ano de 2017 do Comitê de 
Ouvidoria da Abrarec, realizada na sede da B3, o 
tema se voltou para a jornada do consumidor. 

O primeiro a palestrar foi o Dr. Fábio Lopes Soares, 
advogado, consultor e professor de Direito e 
Relações de Consumo da FGV. Ele falou sobre “A 
Jornada do Consumidor – o uso da TCNR como 
instrumento de governança”. 

A TCNR (Teoria do Custo da Não Reclamação), 
explicou Fábio Lopes Soares, descreve a jornada 
do consumidor para fazer valer seus direitos e, 
dependendo deste caminhar, pode gerar mais 
prejuízos para as empresas que a própria 
judicialização de uma questão de consumo. 
Portanto, enfatizou o advogado, “é de 
fundamental importância que todos os que atuam 
no relacionamento ao consumidor compreendam 
que uma demanda que extrapola a esfera do 
atendimento interno faz com que a empresa tenha 
o seu custo da reputação ‘machucado’”. O 
atendimento externo, acrescentou, compreende- 
se imprensa, mídias sociais, Procons, sites de
reclamações em geral, site consumidor.gov. etc.

Na sequência, os Ouvidores ouviram sobre o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. 

As explicações foram apresentadas por 
Sônia Favaretto, diretora de Imprensa, 
Comunicação e Sustentabilidade, da B3, e Aron 

Belinky.  especialista em responsabilidade social, 
sustentabilidade e consumo sustentável, 
professor da FGV e um dos responsáveis pela 
revisão do ISE/B3. 

Com o tema “ISE e Relacionamento com cliente: 
Discussão de Espaço para Ouvidorias”, os dois 
explicaram como os Ouvidores podem contribuir 
para que as corporações em que atuam sejam 
aceitas no ISE, ferramenta para análise 
comparativa da performance das empresas 
listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade 
corporativa, baseada em eficiência econômica, 
equilíbrio ambiental, justiça social e governança 
corporativa 
. 
Antes das duas apresentações, Valdir Carlos 
Pereira Filho, superintendente de Ombudsman da
B3 e anfitrião da reunião, fez breve apresentação 
institucional da empresa. 

Na parte da tarde, Lúcia Farias, VP do Comitê de 
Ouvidoria da AlgarTech, relembrou as 
entregas do comitê durante o ano e provocou 
uma discussão sobre as expectativas e desafios 
para o próximo ano. Entre as propostas de 
realizações para 2018 está a publicação de um 
livro com os cases vencedores do Prêmio 
Ouvidorias Brasil. 

A reunião foi encerrada com uma divertida troca 
de presentes. 


