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1. COORDENAÇÃO  

 

Coordenação Acadêmica: Prof. Fábio Lopes Soares 

 

PhD – Business Administration pela Florida Christian University (EUA), MSc – Mestrado em Direito da 

Sociedade da Informação (FMU), MBA – Gestão Econômica e Estratégica de Negócios (FGV), Especialista em 

Negociações Econômicas Internacionais (UNESP/UNICAMP), BSc – Bacharel em Direito com OAB em SP 

(FDSBC), contabilista (ETESP) e conhecimentos especializados em Defesa do Consumidor. Apresenta domínio 

sobre ferramentas de Qualidade, MCQ, PMO e certificações ISO, sendo Green Belt em Six Sigma. Participante 

efetivo da Comissão de Direito do Consumidor da OAB SP, do comitê setorial de Ouvidoria da ABRAREC, 

Conselheiro da ABO - Associação Brasileira de Ouvidores, membro da BRASILCON e especialista convidado 

pelo Jornal O Estado de São Paulo, Revista Consumidor Moderno, JOTA (portal de Notícias da UOL) e avaliador 

da Revista Cientifica da CGU – Controladoria Geral da União. Diretor Executivo da Bureau Sapientia, atuou por 

mais de 17 anos nos Banco Itaú, Unibanco e Bradesco como gestor e CFO a frente de processos gerenciais para 

Ouvidoria, Sistemas de Controle Operacionais e Relações de Consumo, assim como para o Governo Federal e 

Governo do Estado de SP. Docente em cursos de pós-graduação, MBA e LLM da Escola de Direito Rio e Escola 

de Administração da FGV – Fundação Getúlio Vargas. 

 

2. HISTÓRICO  

 

Tanto a iniciativa privada quanto o poder público nos últimos anos passaram a construir marcos legais que 

justificam a demanda, quer seja para capacitação ou treinamento simples de serviços de atendimento ao cliente 

como SAC ou Atendimento ao Usuário. Com a publicação do Decreto 6523/08, conhecido como Decreto SAC, a 

Resolução 4539/16 do BACEN que instituiu a política de relacionamento com clientes além das normas que 

obrigam a criação de Ouvidorias Corporativas, ocorreu o aperfeiçoamento de outros marcos regulatórios junto a 

ANS, ANEEL, ANTT, MEC e Ouvidorias voluntárias. Somada a essas necessidades, os serviços de atendimento 

ao cliente passaram a ter exigência estratégica pela B3 (Bolsa, Brasil, Balcão) e instrumentos como o ISE – Índice 

de Sustentabilidade Empresarial quer seja por atual exigência da SENACON – Secretaria Nacional do 

Consumidor do Ministério da Justiça, como pela maior consciência dos direitos e deveres que cidadãos e 

consumidores, fruto da Sociedade da Informação na construção de Governança de Relacionamento. 

 

3. APRESENTAÇÃO  

 

Oferecer capacitação e desenvolver competências para o relacionamento e atendimento a clientes em 
quaisquer setores da economia de forma a promover melhoria da qualidade, fidelização e Governança de 
Relacionamento entre empresas e clientes/cidadão. 

 

Atualmente, tanto a iniciativa privada quanto o poder público nos últimos anos passaram a construir marcos 

legais que constroem a visão do cliente como elemento estratégico na cadeia de valor das empresas, quer seja 
para capacitação ou treinamento simples de serviços de atendimento ao cliente como SAC ou Atendimento 
ao Usuário.  
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4. A QUEM SE DESTINA  

 

O curso Analista FGV Relacionamento com Clientes se destina a lideres, analistas e gestores que atuam em 

serviços de relacionamento e atendimento ao cliente, serviços de pós-venda, áreas de qualidade, Ouvidorias 

públicas e corporativas, assim como fundamento na construção de governança de relacionamento para novas 

empresas ou na validação de visão do cliente como elemento estratégico na cadeia de valor das empresas. 

 

5. CARGA HORÁRIA  

 

O Curso Analista FGV – Relacionamento com Clientes totaliza uma carga horária de 120 horas/aula. 

 

6. PROGRAMA  

 

Módulo: Desenvolvimento de Competências Pessoais (50 h/a) 

 

1. Liderança e Administração do Tempo (10 h/a)  
2. Gramática, Redação e Oratória para Atendimento (20 h/a)  
3. Ética da Convivência (10 h/a)  
4. Mindfulness no Mundo Corporativo (10 h/a) 

 

Módulo: Desenvolvimento de Competências Técnicas (70 h/a) 

 

5. Política e Governança de Relacionamento (10 h/a)  
6. Direito e Relações de Consumo (20 h/a)  
7. Ouvidorias Públicas e Corporativas (10 h/a)  
8. Relacionamento com Mídias Sociais e Imprensa (10 h/a)  
9. Negociação e Mediação Restaurativa de Conflitos (20 h/a) 

 

7. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS  
 

Módulo: Desenvolvimento de Competências Pessoais 
 

Liderança e Administração do Tempo  
 

1. Liderança (Conceito de Liderança e sua aplicação nas áreas de relacionamento; A importância da 
liderança no ambiente corporativo; Motivação e empatia: a liderança pelo exemplo); 

 
2. Competências do Líder (Habilidades do Líder nas áreas de relacionamento; Competências necessárias 
ao líder moderno; A liderança como instrumento de gestão);  
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3. Planejamento de Rotinas de Atendimento (O que é Planejamento?; O Planejamento como competência 
estratégica no atendimento ao cliente; Rotinas e Procedimentos: a importância do controle para melhor 
gerenciamento); 
 
4. Administração do Tempo (A importância da administração do Tempo; O tempo como fator de sucesso 
ou fracasso; Sistemas de melhoria e métodos para melhor administração do tempo). 

 

Gramática, Redação e Oratória para Atendimento  
 

1. Estudo e aplicação do Texto (Gêneros textuais: resumo, fichamento e e-mails; Análise e utilização das 
regras gramaticais; Coesão Textual); 
 
2. Acordo Ortográfico e gramática aplicada (Estrutura do Parágrafo e Atualização gramatical; Regência 
Verbal; Pronomes relativos); 
 
3. Comunicação oral no âmbito empresarial (O orador e o público-alvo; Técnicas de Apresentação; 
Eficácia da prática oratória); 
 
4. Falar em público e com clientes (Questões práticas: os vícios de linguagem, os erros gestuais; Os níveis 
de formalidade, como apresentar o discurso e como responder perguntas; Como controlar e superar o 
medo de falar em público). 

 

Ética da Convivência  
 

1. Ética: conceito e fundamentos (Conceito de Ética; Diferença entre ética e moral; A ética da convivência); 
 
2. Dilemas éticos (O que é um dilema ético?; O Dilema dos Prisioneiros; Dilemas éticos nas empresas 
públicas e privadas); 
 
3. A Ética como Instrução (A Ética como atributo de instrução na Sociedade; A importância do agir 
eticamente; Instrumentos de medição e controle ético nas empresas); 
 
4. Ética e Atendimento ao Cliente (Relacionamento com clientes e ética da convivência; ética e 
Compliance; Ética corporativa, Cultura de Servir e Relacionamento com Clientes). 

 

Mindfulness no Mundo Corporativo  
 

1. Mindfulness (Mindfulness e sua importância; Fundamentos da Atenção Plena; Aplicação de 
Mindfulness na Saúde e nas empresas); 
 
2. Benefícios e Resultados Científicos da Atenção Plena (Pesquisas Cientificas e sua aplicação no mundo 
corporativo; O programa de 8 semanas; Desafios de sua prática); 
 
3. Práticas Formais e Informais (O mundo moderno e o piloto automático; Práticas formais de 
Mindfulness; Práticas Informais de Mindfulness); 
 
4. Vivencias e aplicação no mundo corporativo e atendimento a clientes (Sistema de Atenção Plena para 
manejo de emoções e Melhora da Qualidade de Vida; Body Scan (escaneamento corporal); Pensamentos 
e Respiração).  
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Módulo: Desenvolvimento de Competências Técnicas 

 

Política e Governança de Relacionamento  
 

1. Política de Relacionamento (Resolução 4539/16 do BACEN e Política de Relacionamento; 
Atendimento Presencial e Virtual); 

 
2. Governança de Relacionamento (Governança de Relacionamento; Sistemas de Controle e Customer 
Experience; Ominichannel e Sociedade da Informação); 

 
3. Indicadores de Atendimento (Indicadores, projeções e metas de atendimento; TMA – Tempo Médio de 
Atendimento e NPS – Net Promoter Score; Relatórios de Atendimento e principais KPIs); 

 
4. MCQ – Melhoria Contínua da Qualidade (Qualidade e Sistemas de Melhoria Continua em 
Relacionamento com Clientes; Ferramentas de Qualidade, Gestão da Informação e Bases de Dados; 
PDCA e Lean Sigma, com uso de DMAIC). 

 

Direito e Relações de Consumo  
 

1. Relações de Consumo (Relações de Consumo: consumidor e fornecedor; Direitos Básicos e Práticas 
Abusivas; Penalidades e Sanções); 

 
2. SNDC – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC e Política Nacional de Defesa do 
Consumidor; SINDEC, PLANDEC e Consumidor.gov.br; Relatórios e Ranking de Reclamações); 

 
3. Responsabilidade pelo Fato e Vicio de Produtos e Serviços (Responsabilidade pelo fato; 
Responsabilidade pelo vicio; Consequências administrativas e Judiciais); 

 
4. Métodos Alternativas de Solução de Conflitos (ENAJUD e CEJUS; Sistemas de Mediação; 
Conciliação Judicial). 

 

Ouvidorias Públicas e Corporativas  
 

1. O Modelo Brasileiro de Ouvidoria (Ouvidoria: conceito e história; Ouvidoria X Ombudsman; 
Ouvidoria X SAC); 

 
2. Tipologia das Ouvidorias (Ouvidorias Públicas e Privadas; Ouvidorias Privadas; Ouvidorias Voluntárias); 

 
3. Normas e Regulamentos sobre Ouvidorias (Ouvidorias com vinculo a agências reguladoras; Decretos e 
Resoluções de implantação das Ouvidorias; Rede de Ouvidorias); 

 
4. Ouvidoria como Instrumento de Gestão (Ouvidoria como Instrumento de Gestão Estratégica; 
Relatórios e vinculação hierárquica; Recomendações para soluções de causa raiz de problemas). 

 

Relacionamento com Mídias Sociais e Imprensa  
 

1. Mídias Sociais aplicado ao relacionamento com clientes (Mídias sociais utilizadas no relacionamento 
com clientes; Governança no uso de mídias sociais; Relacionamento com Mídias Sociais); 

 
2. Imprensa Especializada (Imprensa Especializada em Relações de Consumo; Tipos de mídia: escrita, 
televisiva, rádio e telemáticas; Relacionamento com Imprensa Especializada);  
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3. Comunicação não violenta (Comunicação aplicada ao relacionamento com clientes; Comunicação não 
violenta; Atendimento a clientes com uso de comunicação não violenta); 

 
4. Técnicas de Comunicação (Técnicas de Comunicação aplicadas a Mídias Sociais; Técnicas de 
Comunicação aplicadas a Imprensa Especializada; Técnicas de Comunicação aplicadas a áreas de 
Relacionamento com Clientes). 

 

Negociação e Mediação Restaurativa de Conflitos  
 

1. A Sociedade da Informação e Conflitos (Conflitos e sua Formação; Sociedade de Informação e sua 
Influência na cultura do conflito; Importância da Negociação e Mediação como harmonia nas relações); 

 
2. Mediação Integrativa e Contributiva (Conceito da Mediação Integrativa; Conceito da Mediação 
Restaurativa; Aplicação nas áreas de Relacionamento com Clientes); 

 
3. Negociação e seu uso nas Áreas de Relacionamento (Sistemas de Negociação; Planejamento e 
Execução; BATNA – Melhor Alternativa para um Acordo Negociado); 

 
4. Mediação como alternativa de não Judicialização e solução de conflitos (Judicialização e não 
Judicialização; melhores práticas para a Mediação; Dinâmicas e importância da cultura mediadora). 

 

 

8. CERTIFICAÇÃO  

 

Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado Extensão FGV “Analista FGV em Relacionamento 

com Clientes” aos participantes que frequentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas. 
 

 

9. METODOLOGIA  

 

A metodologia será eminentemente participativa com discussões, debates, estudo de caso e exposição oral 
dos aspectos conceituais  
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