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Dez anos
HISTÓRIA

de relacionamento

entro das ações previstas no Planejamento Estratégico da Fachesf, em 2005, uma das decisões da
Diretoria Executiva à época ﬁcaria registrada como uma
das mais importantes na trajetória da Fundação: a
implantação de um novo modelo de atendimento.
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O desaﬁo apresentado traduzia o desejo da Fundação
de aperfeiçoar e proﬁssionalizar o atendimento prestado aos Participantes e seus beneﬁciários, com foco na
sua uniﬁcação e padronização. Ou seja, sobrava boa
vontade dos empregados envolvidos, mas faltava
uniformidade na resolução de cada solicitação.
Para dar conta do desaﬁo, foi constituído um Grupo de
Trabalho para estudar, propor e desenvolver uma estrutura interna capaz de oferecer aos Ativos, Assistidos e
Beneﬁciários um atendimento mais integrado, ágil e
padronizado. Nascia então, em 1º de setembro de
2006, a Central de Relacionamento da Fachesf (BCR),
que comemora 10 anos de atuação.

Roque Fagundes

[Projeto Gráﬁco]
Corisco Design
[Tiragem]
11 mil exemplares

Rua do Paissandu, 58
Boa Vista - Recife/PE

www.fachesf.com.br
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“Servir os Participantes é a razão de ser do
nosso trabalho. Cada vez mais, vamos
investir em tecnologia e na capacitação
das pessoas, para que todos tenham um
excelente relacionamento com a Fundação. Presencialmente, por telefone ou
pelas plataformas digitais, queremos que
todos encontrem o que desejam e ﬁquem
satisfeitos. Esse é nosso objetivo”, ﬁnaliza.
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HISTÓRIA

Novo modelo
Foi no início da gestão do diretor de Benefícios Robstaine Saraiva que a Central de Relacionamento foi implantada. “Considero a iniciativa um grande marco na
trajetória da entidade. Fazer parte desse momento foi
um presente que recebi de Sebastião Lins, diretor
anterior a mim que conduziu a concepção do projeto.
Junto a Clayton Ferraz, Luiz Ricardo da Câmara Lima e
Geraldo von Sohsten, companheiros de gestão da
época, e com o envolvimento dos colaboradores de
diversas áreas da Fundação, criamos um modelo que
revolucionou o modo de atendimento aos Participantes
e que continua bem-sucedido até hoje”, comemora.
O diretor de Administração e Finanças e presidente
interino da Fachesf, Roque Fagundes, reforça esse
pensamento e defende que novos investimentos sejam
feitos continuamente, de modo a manter o padrão de
qualidade do atendimento sempre em sintonia com as
melhores práticas do mercado.

Valdemar Freitas

“Seja para os Participantes, dependentes ou
beneﬁciários do Fachesf-Saúde, ter acesso a
um canal centralizado de atendimento permite não somente economia de tempo, mas a
certeza de que o tratamento será o mesmo,
tanto no Recife, como em Banabuiú, interior
do Ceará”, enfatiza Valdemar.

Acesse o site da Fundação
e conﬁra o vídeo comemorativo
produzido para os 10 anos
da Central de Relacionamento.

Equidade
Desde sua implantação, a Central mantém a política
de uniﬁcar o atendimento aos Participantes e oferecer suporte para os produtos e serviços administrados
pela Fachesf de forma equitativa, ou seja, igual para
todos. Segundo Valdemar Freitas, presidente do
Conselho Deliberativo da Fundação, esse tipo de
estrutura é fundamental nos dias atuais, em que as
pessoas vivem em meio à correria e cheias de afazeres.

Comunicar para mudar
Quando a Central de Relacionamento foi
criada, a Fachesf investiu em uma ampla
campanha de comunicação para mostrar
seu novo modelo de atendimento aos
Participantes e divulgar as facilidades e
benefícios que a área proporcionava ao
público da entidade. Desenvolvida internamente por sua Assessoria de Comunicação,
a campanha buscou evidenciar a agilidade e
a eﬁciência do relacionamento, chamando
atenção para a importância da padronização diante da qualidade dos serviços
prestados. “Adotamos como estratégia
uma linguagem publicitária pautada no
conceito da transparência, centralização e
conforto”, recorda Laura Lima, assessora de
Comunicação.
Sob o slogan “Fachesf e você: uma forte
ligação”, foram publicadas diferentes peças
de comunicação - em veículos analógicos e
digitais - de modo a atingir todos os públicos
da Fundação. O resultado foi positivo: os
Participantes absorveram a mudança e
compreenderam rapidamente as facilidades de um atendimento uniﬁcado, menos
burocratizado e mais objetivo.
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AVANÇOS

“Hoje atendemos mais e melhor”
iretor de Benefícios da Fachesf desde maio de 2014, Raimundo Jorge
era membro do Conselho Deliberativo à época da criação da Central
de Relacionamento. Hoje à frente da gestão da área, ele destaca as
conquistas mais relevantes dos últimos dois anos e ressalta, entre outros
aspectos, a importância da qualiﬁcação das equipes e do monitoramento
diário das atividades para a busca contínua de melhorias.
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Gestão

“A Central de Relacionamento é a porta de entrada do
Participante para a Fachesf. Por isso, entendemos que é
fundamental manter a área em sintonia com as melhores
práticas do mercado, as mais modernas soluções tecnológicas, as ações estratégicas de Recursos Humanos e as exigências legais de órgãos como PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) e ANS (Agência Nacional
de Saúde Complementar). É sobre esses pilares que temos
trabalhado e trazido novas experiências. Nosso principal
objetivo é oferecer atendimento com segurança, eﬁciência e
transparência, de forma rápida e assertiva. Para isso,
estamos constantemente avaliando as informações que
coletamos dos Participantes, suas demandas e desejos de
melhoria. Acredito que somente podemos gerenciar aquilo
que conhecemos a fundo e levamos isso muito a sério”.

Atendimento descentralizado

“Uma das missões assumidas por esta Diretoria de Benefício
é, desde o princípio, levar a Fachesf para cada vez mais perto
dos Participantes, principalmente aqueles mais distantes
geograﬁcamente. Dessa forma, ampliamos o atendimento
descentralizado, enviando regularmente equipes para onde
houver a presença de Ativos, Assistidos e Pensionistas da
Fundação. Nessas ocasiões, todos podem tirar dúvidas,
solicitar reembolsos, fazer recadastramento, entre outros
serviços. Inclusive, aproveitamos a oportunidade para fazer
educação previdenciária e falar da importância do planejamento para a aposentadoria”.

Agências

“Quando a Central de Relacionamento nasceu, o objetivo da
Fundação era replicar uma prática comum no mundo todo:
priorizar o atendimento em uma estrutura de call center,
substituindo gradualmente - e na medida do possível - os
contatos presenciais pelos telefônicos. Com o tempo, porém,
percebeu-se que o perﬁl do público da Fachesf valorizava
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muito o olho no olho, por isso, em vez de reduzir o papel das
agências, entendemos que era preciso fortalecer sua
atuação. Visitamos todas as regionais, ouvimos as reclamações e sugestões dos Participantes e, a partir delas, implantamos uma série de medidas para padronizar e melhorar o
atendimento prestado”.

Trabalho em equipe
“Diferentemente de muitas fundações no Brasil que operam
com terceirizados, a Fachesf sempre defendeu que o atendimento tivesse quadro próprio; ou seja, fosse formado por
proﬁssionais da casa, que vestissem o compromisso da
entidade. Por isso, temos buscado trazer melhorias que
mantenham o grupo sempre motivado. Capacitamos todos
os funcionários e implantamos scripts (roteiros) que facilitem
seu trabalho e tragam mais uniformidade e transparência às
informações repassadas aos Participantes. Podemos dizer
que hoje atendemos mais e melhor o nosso público. Prova
disso é que, por lei, precisamos atender entre 70% e 80% das
ligações recebidas, mas trabalhamos com um índice médio
de 97%, chegando, muitas vezes, a 100%. Também aperfeiçoamos o ﬂuxo interno de interação com outras áreas da
Fachesf, o que nos permite responder aos Participantes de
forma mais rápida, segura e assertiva”.

Retorno positivo

“Os Participantes têm percebido as mudanças e a evolução
no atendimento prestado. Recebemos muitos feedbacks
positivos comentando a qualidade, transparência e agilidade
na devolução de respostas. Isso se estende aos credenciados
médicos, que também mantêm contato diário com a Central
e hoje elogiam a agilidade nas autorizações de consultas,
exames, cirurgias e demais procedimentos médicos. Credito
isso tudo a um amplo trabalho de relacionamento e de
empatia. Quando focamos não apenas no sucesso das
atividades, mas em uma boa convivência entre as pessoas,
todos saem ganhando”.
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FIQUE POR DENTRO

Conheça as equipes da BCR
A Central de Relacionamento da Fachesf (BCR) é dividida em cinco equipes. Conheça a
seguir como atua cada grupo e qual seu papel no relacionamento com os Participantes.

Teleatendimento

A equipe recebe ligações telefônicas de qualquer lugar do Brasil para atender
solicitações, registrar chamados e tirar dúvidas sobre todos os produtos e serviços
da Fachesf, como previdência, saúde, empréstimo, seguro, reembolsos etc. As
ligações podem ser feitas para 0800.281.7533, 629.7533 (Hicom) ou 4020.7533
(via celular, com custo local). Segunda à sexta – 7h30 às 18h30. Atendimento 24h
exclusivo para procedimentos de emergência de saúde e auxílio funeral.

Regulação

Atende exclusivamente a rede credenciada (consultórios, hospitais, laboratórios etc),
liberando consultas, exames, cirurgias e demais procedimentos médicos.
Segunda à sexta-feira – 6h30 às 18h (procedimentos eletivos).
Atendimento 24h exclusivo para procedimentos de emergência.

Atendimento presencial

Para quem está no Recife (PE) e prefere ser atendido pessoalmente ou precisa realizar
alguma operação que exija a presença do Participante (recadastramento e alteração no
percentual de contribuição, por exemplo), a Fachesf dispõe de duas equipes de atendimento presencial, sendo uma na sede, no Paissandu, e outra na sede da Chesf, no Bongi.
Sede Fachesf/Paissandu - Segunda à sexta-feira | 7h30 às 18h30
Sede Chesf/Bongi – Segunda à sexta-feira | 8h às 12h | 13h às 17h

Suporte

Oferece apoio às equipes de teleatendimento, atendimento presencial e agências
regionais, atuando no monitoramento quantitativo e qualitativo das atividades do
setor. Também tem o papel de orientar os demais empregados da Central sobre
novos processos, além de responder pelo canal Fale Conosco, servindo de ponte
entre o Participante, a Central de Relacionamento e as áreas internas da Fachesf.

Assistência social

Formada por duas proﬁssionais, a área é responsável por oferecer assistência e
conforto aos Participantes e beneﬁciários que necessitam de suporte em momentos críticos de saúde ou de um acompanhamento diferenciado para ter acesso aos
benefícios administrados pela Fachesf – tais como PAP, Seguro de Vida, Previdência,
Pensão (INSS/Fachesf), auxílio-doença, suplementação de auxílio-doença e empréstimo (saúde e funeral). As assistentes sociais visitam semanalmente os beneﬁciários
em internamento hospitalar nas principais unidades do Recife, onde interagem com
pacientes, médicos, equipes de enfermagem e auditores da Fachesf, como forma de
garantir qualidade e agilidade no seu atendimento. Em 2016, mais uma proﬁssional
da área foi contratada, dessa vez para atuar em Paulo Afonso (BA).
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GESTÃO

Indo além do atendimento
“Aqui a gente não faz mero atendimento, mas
relacionamento com os Participantes”.

assim que Rita Pinheiro, gestora da Central de Relacionamento,
deﬁne o papel da área para a Fachesf e detalha como cada uma das
principais ações do Projeto de Melhoria implantado em 2015 tem
impactado positivamente na qualidade dos serviços prestados.

D

1 Atualização do CRM
Em dezembro de 2014, a Fachesf atualizou seu CRM,
sistema utilizado pelas maiores empresas do mundo para
monitorar relacionamento com cliente. Hoje a Fundação
consegue monitorar dados não somente quantitativos,
mas um histórico do Participante, suas demandas e perﬁl.
Isso permite uma ação proativa no sentido de propor
soluções adequadas a cada pessoa atendida, oferecer
produtos, serviços e fortalecer a imagem da Fachesf.

2 Monitoramento e controle
Para corrigir as perdas do registro de informações, a área adotou
novos relatórios gerenciais de acompanhamento das atividades. Hoje tudo é medido, revisto e avaliado periodicamente.

3 Agilidade nas respostas
Com a atualização do CRM, foi possível integrar os canais de
atendimento ao Participante, o que reduziu os prazos de resposta.

4 Gerenciamento de ﬁla
Foi adquirido um novo sistema para controle em tempo
real da ﬁla de ligações. O modelo registra, em tempo
real, o ﬂuxo de ligações, o que permite a tomada rápida
de decisões que agilizam o atendimento como, por
exemplo, o remanejamento de assistentes para as
equipes com maior demanda no momento. Monitores
de controle de chamadas também foram instalados no
ambiente do teleatendimento, estimulando uma gestão
participativa dos empregados da área.
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5 Totens de atendimento
A Fachesf instalou totens de autoatendimento na sua
sede, no ponto de atendimento da Chesf/Bongi e em
Paulo Afonso. Os equipamentos emitem relatórios
gerenciais que ajudam a identiﬁcar o perﬁl do Participante/beneﬁciário e do atendimento, viabilizando um
melhor controle do serviço prestado.

6 Padronização das Agências
A equipe de Suporte desenvolveu uma metodologia
para oferecer apoio e uniformizar o trabalho das
Agências, o que agilizou o serviço prestado nas regionais.
Além disso, foram realizadas reformas estruturais nas
unidades de Teresina, Sobradinho, Rio Largo e Rio de
Janeiro de modo a trazer mais conforto ao atendimento.

7 Rodízio nas equipes
Recentemente a gerência da Central de Relacionamento
ampliou o rodízio que já vem sendo praticado entre as
equipes, trocando periodicamente as atividades dos empregados. O intercâmbio impede o engessamento proﬁssional
do funcionário, permite a identiﬁcação de novos talentos e
líderes, e mantém o quadro proﬁssional motivado a adquirir
experiência em diferentes atividades e possam aproveitar
oportunidades de crescimento que venham surgir no futuro.

8 Atendimento 24h
O atendimento para questões de saúde foi ampliado para
24h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Para
realizar a atividade, a Fachesf contratou novos empregados que também fazem parte do seu quadro próprio.
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MONITORAMENTO

A Central de Relacionamento em números
Evolução do número
de atendimentos

Número de atendimentos
por equipes (Jan a dez /2015)
Suporte

181.023

Atendimento presencial

5.887
79.172

Teleatendimento

75.578

30.981

163.444

575

17.803
2006

Agências

2016

Sede Chesf/Bongi

23.630

Agência Salvador (FASV)

12%

Saúde

92% é o nível médio
de serviço da equipe
de teleatendimento
(a norma exige 85%).

21.523

Agência Paulo Afonso (FAPA)

Reembolso
educacional

Regulação

Chamadas atendidas x
Chamadas abandonadas

Pontos da Fachesf mais
acionados em 2016 até o
1º semestre (atendimentos)

Produtos mais
acionados na
BCR (média)

Assistência Social

8.261

Evolução no serviço
de Assistência Social
(atendimentos)
165

179

575

1010

50%

O índice de
chamadas
abandonadas é
inferior a 10%.

Ranking médio das
demandas do Fale Conosco
Atualização
cadastral

Outras

24%

28%

19%

29%

23%
Previdência

2013 2014 2015 2016

Convênio
de reciprocidade

Recadastramento

(1º semestre)

Tecnologia

Produtividade

95% do trabalho realizado
pelas equipes da Central foi
otimizado e automatizado.

100% das equipes tiveram aumento
de produtividade em 2016,
em comparação a 2015.
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REGIONAIS

As agências Fachesf
lém do atendimento presencial realizado pela Fachesf
na sede, no Paissandu, e na sede da Chesf, no Bongi,
ambas no Recife (PE), a Fundação mantém 11 Agências.
Conﬁra a localização das Agências e o que os Participantes
pensam do trabalho desenvolvido em cada unidade.

A

ALAGOAS

Xingó (FAXI)
Rio Largo (FARL)

BAHIA

Salvador (FASV)
Paulo Afonso (FAPA)
Sobradinho (FASB)

CEARÁ

Fortaleza (FAFZ)

PIAUÍ

Teresina (FAFS)

PARAÍBA

Campina Grande (FACG)

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro (FARJ)

SÃO PAULO

São Paulo (FASP)

SERGIPE

Aracaju (FAJA)

Claudio Pinto de Melo | São Paulo/SP
“Sou participante da Fachesf desde a Fundação e há seis anos
resido em São Paulo. A FASP é muito importante não só para
quem mora aqui, mas para aqueles que vêm em busca de
tratamento médico”.
Geraldo Teixeira Leite | Paulo Afonso/BA
“Quero Parabenizar a Fachesf pelos dez anos da Central de
Relacionamento. Tanto em Paulo Afonso como no Recife, o
Participante é sempre bem atendido e recebe as respostas
corretas às suas solicitações”.
José Roberto da Silva | Fortaleza/CE
“Gostaria de ressaltar a importância das Agências da Fachesf
para os chesﬁanos. Em todas as regionais pelas quais passei,
encontrei cordialidade, dedicação e atenção. Ao longo dos
anos, as melhorias efetuadas só aumentaram nossa conﬁança
na Fundação”.
Márcia Antunes | Sobradinho/BA
“Parabenizo a Fachesf pelo atendimento e atenção que
proporcionam aos Participantes, seja presencialmente, nas
Agências, por telefone ou e-mail”.
Maria de Lurdes Martins | Salvador/BA

Depoimentos
Alceu Salustiano | Aracaju/SE
“A Agência da Fachesf presta um valioso serviço para os
Participantes de Aracaju e oferece um atendimento igualitário para Ativos e Assistidos da Fundação. Minha relação com
a entidade é baseada em muita conﬁança”.
Ângelo Alexandrino | Rio de Janeiro/RJ
“Em 2005, fui cedido pela Chesf para a Eletrobras e vim
morar no Rio de Janeiro. Considero a atuação da FARJ
fundamental para os Participantes que vivem aqui na
cidade, pois funciona como um elo com a Fundação”.
Rafael Wederson Sinval | Campina Grande/PB
“A Agência de Campina Grande facilita a vida do Participante em vários aspectos, principalmente de quem, como
eu, viaja bastante”.
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“Aciono a Central de Relacionamento da Fachesf com bastante frequência. Sempre que precisei de informações, obtive
resultados satisfatórios. Parabenizo a área pelos seus dez anos
de dedicação a nós, Participantes da Fachesf”.
Marinho Fernandes | Xingó/AL
“Minha esposa e eu sempre utilizamos atendimento presencial
da Central de Relacionamento aqui em Xingó. Agradeço a
todos que fazem a Fachesf por nos atender de forma tão
brilhante”.
Ricardo Fernando Ferreira | Teresina/PI
“Sou muito satisfeito com o trabalho da Fachesf e gosto do
tipo de atendimento praticado nas Agências; admiro o olho no
olho, conversar, sentir que sou ouvido. Como Participante,
conﬁo muito na administração da Fundação”.
Thiago Maurício de Oliveira Silva | Rio Largo/AL
“Em Rio Largo, os funcionários são cordiais, repassam corretamente as informações que precisamos e estão sempre em
busca de manter uma rede credenciada que possa nos
atender”.

