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Segundo maior no ranking de emprega-
dores privados do País, o setor de call
center é cercado por contradições:

reúne cerca de 60 empresas, emprega direta-
mente 555 mil pessoas e deve gerar mais 60
mil postos de trabalho este ano, segundo a
Associação Brasileira de Telemarketing (ABT).
Em contraposição, é um dos setores da eco-
nomia com o mais alto turn over, principalmen-
te por causa dos baixos salários (a partir de
R$ 300). Essa mão-de-obra barata acabou
criando um novo negócio para o setor: a inter-
nacionalização das centrais de atendimento,
ou offshore, que pode ser também o calca-
nhar de Aquiles dessas empresas. Justamente
por ser tão mal remunerada e de alta rotativi-
dade, a mão-de-obra não tem treinamento,
qualidade e muito menos autonomia para lidar

com o usuário, deficiências que podem pesar
no contrato com os clientes.

No Brasil, as maiores usuárias de call
center são as operadoras de telefonia - fixas e
móveis. Elas são usuárias e proprietárias. Entre
as dez maiores empresas do setor por
posições de
atendimento
(PAs), a metade
pertence a grupos
ligados a
operadoras. As
teles, além de
manter call
centers internos
para atendimento
diferenciado ao
cliente mais
rentável, também
contratam os
serviços das

centrais para dar vazão à sua base de mais de
100 milhões de assinantes. Somadas, as PAs
das empresas ligadas às teles fixas e as
posições internas das móveis são más de 50
mil células, ou seja, acima da metade das PAs
existentes no País até o ano passado.

Com tudo isso, o atendimento das
empresas de telefonia via call center é um
desastre e vem se somar aos problemas que
as concessionárias fixas enfrentam na esfera
do atendimento pessoal, inclusive com a
obrigatoriedade de instalar lojas. A
conseqüência é que o setor está no topo das
listas de reclamações junto aos órgãos de
defesa do consumidor.

Justamente por ser um dos principais
canais de contato entre a operadora e o
cliente, os call centers também passam por
uma operação pente fino promovida pela
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) que, nos últimos meses, desencadeou
uma campanha de fiscalização rigorosa de
atendimento das teles e encontrou
irregularidades também nas centrais de
atendimento (veja box à pág. 28).

O ouvidor da Anatel, Aristóteles dos
Santos, afirma que é inadmissível que um
setor (o de telecomunicações) com
faturamento de R$ 100 bilhões por ano e mais
de 100 milhões de usuários não tenha um
crescimento proporcional da qualidade
percebida pelo usuário final. "O investimento
com relação ao direito do consumidor não
cresceu proporcionalmente ao setor, que não
mobilizou recursos - tempo, dedicação,
empenho e vontade de fazer", reclama o
ouvidor. "É urgente fazer uma virada completa.
O setor está sempre em 1° lugar nas listas de
reclamações do Procon, nas reclamações
judiciais. O cidadão tem direito de ser atendido
pessoalmente e por um novo modelo", afirma
Santos.

As empresas de call center faturaram
R$ 3 bilhões no ano passado, valor que deve
crescer 11 % este ano. Na América Latina, o
setor faturou US$ 1,6 bilhão em 2004, tinha
140 mil posições de atendimento (PAs) e pode
chegar a mais de 205 mil PAs e faturamento
de US$ 3,6 bilhões em 2008, dos quais 52%
gerados pelo Brasil, segundo a consultoria
Frost & Sullivan. No País, segundo a
consultoria, havia, no ano passado, 80 mil

"É URGENTE FAZER UMA
VIRADA COMPLETA. O SETOR
ESTÁ SEMPRE EM 1° LUGAR
NAS LISTAS DE
RECLAMAÇÕES DO PROCON,
NAS RECLAMAÇÕES
JUDICIAIS."
Aristóteles dos Santos, da Anatel
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PAs e, das 60 empresas que prestam
outsourcing (terceirização de call center), pelo
menos cinco - Contax, Atento,
Teleperformance, CSU e ACS - têm grande
representatividade.

Com todos esses números, o segmento
atravessa uma transição e apresenta uma
série de problemas. As centrais de
atendimento querem se tornar geradoras de
serviços de valor adicionado e deixar de ser
apenas fornecedoras de teleatendimento,
que já é considerado uma commodity. Mas,
para tanto, precisam resolver o atendimento
básico, que é a maior fonte de reclamação
dos usuários. Enquanto atravessam uma
crise, em parte provocada pela relação
intrínseca com o maior cliente e usuário, que
é a telefonia, as empresas do setor buscam
alternativas para melhorar sua imagem e
avançar na qualificação.

Auto-regulamentação
Para minimizar os problemas, três

associações (ABT, Associação Brasileira de
Marketing Direto e Associação Brasileira das
Relações Empresa-Cliente), unidas a mais 40
empresas da área, anunciarão, em agosto
próximo, a primeira norma de regulamentação
de contact center, cujo objetivo é "aprimorar a
qualidade dos serviços ao consumidor, que
apresenta muitas queixas em relação aos
serviços prestados pelo teleatendimento",
segundo relata o Anuário Call to Call,
do portal de mesmo nome,
divulgado este mês.

A norma define indicadores de qualidade,
tecnologia, gestão e processos, além de
recursos humanos, no que pretende se definir
como uma referência para o setor, ou uma
espécie de certificação ISO. A idéia é criar um
selo de qualidade. Com essa norma, o Brasil
será o primeiro País a regulamentar o
segmento de call centers.

Ainda este mês, segundo Santos, da
Anatel, a ouvidoria da agência terá um relatório
detalhado com o mapeamento dos problemas
do setor, inclusive call centers, cujo resultado
deverá gerar novas metas, prazos e
cobranças da agência. "É preciso tirar o setor
das listas (do Procon e da Justiça)", proclama
o ouvidor da Anatel.

O problema é que há uma linha divisória,
invisível para o assinante, que separa o
atendimento em duas grandes alas: o cliente
VIP que pode ser corporativo ou a pessoa
física de grande valor de receita, é atendido
por ilhas específicas, que ficam na estrutura
interna da operadora; a outra parte dos
clientes, ou seja, pré-paga, em sua maioria,
fica concentrada no atendimento terceirizado.
Como mais de 80% dos clientes das
operadoras móveis estão no segmento pré-
pago, obviamente os problemas aparecem

para esse tipo de assinante. As operadoras
reconhecem a dimensão dos problemas e,
embora não admitam, têm feito
reestruturações e investimentos para minimizar
as reclamações contra os call centers.

A TIM, por exemplo, classifica seu
atendimento em dois tipos: os centros de
excelência e os centros de otimização. "Os
centros de excelência atendem os clientes
do mais alto valor, os clientes corporativos e
serviços de valor adicionado, fidelização e
cobrança", afirma o diretor do centro de
relacionamento com o cliente da TIM, Luiz
Carlos Ferreira. Abaixo dessa linha de corte
(a operadora não revela exatamente qual é
esse ponto), os usuários são atendidos
pelos centros de otimização, que pode ser
um call center terceirizado.

Ferreira diz que a TIM ainda será
reconhecida pelo mercado como a empresa
que melhor se relaciona com os clientes.
Para tanto, a operadora investirá R$ 262
milhões, nos próximos três anos, na criação
de um pólo tecnológico em Santo André
(SP). Entre os investimentos, estará o maior

call center da empresa no País. A previsão é
que em julho o call center seja ativado.

Também na Vivo, desde o ano passado,
as estruturas de atendimento foram
centralizadas e a divisão é estratégica: ilhas de
negócios, que fazem ofertas de produtos e
serviços; retenção de clientes, que são
chamadas de "ilhas de atenção e cuidados"
com o cliente que deseja praticar o churn; e
fidelização, que desenvolve relacionamento
com benefícios de acordo com o perfil do
usuário. Novamente, assim como na TIM, há
um atendimento específico de acordo com o
perfil do assinante.

Turn over
Todos os problemas que as operadoras

fixas e móveis
enfrentam em
seus contact
centers estão
intimamente
ligados à
qualidade da
mão-de-obra
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que o setor emprega. Segundo o
Anuário Call to Call, especializado em
call center, das 60 mil vagas a serem
criadas este ano, 27 mil (45%) serão
preenchidas por jovens em seu
primeiro emprego. Na Contax, ligada
a Telemar, 17% dos funcionários
contratados estavam na sua primeira
experiência de trabalho, no ano
passado. A taxa média de turn over
da Contax é de 3%. O problema é
tão grave que o índice de turn over
passou a ser um indicador para que
uma empresa de call center seja
contratada ou não.

Ainda conforme o Anuário Call to
Call, as causas que levam ao elevado
turn over são: lideranças desprepa-
radas, baixa remuneração (os salários
podem ser de R$ 300 para seis horas
de trabalho, apesar de o piso da
categoria ser de R$ 528, pelo sindica-
to); processos seletivos inadequados,
falta de incentivos e treinamento fraco.
O sócio-diretor da TMS, Diogo
Morales, diz que o recurso humano
representa 70% do custo de uma
posição de atendimento. Morales
afirma que em algumas operações da
TMS o turn over é zero em seis meses,
fato que seria motivado pelo nível
salarial, que atinge até R$ 2,5 mil.

Na Atento, o índice pode oscilar
entre 0,5% e 7% ao mês, diz o vice-
presidente de operações da empresa,
Marcelo Alves. "Isso varia de acordo
com o tipo de operação. Quanto mais
complexa, menor o turn over."

Offshore
A índia é atualmente o país que

mais atrai a migração de serviços de
contact center (offshore) de outros
países e tem mais de dez anos na
bagagem, tanto para os EUA quanto
para países europeus. A restrição é

"O RH REPRESENTA 70%
DO CUSTO DE UMA PA. NA

TMS, COM SALÁRIO DE
ATÉ R$ 2,5 MIL, O TURN

OVER É ZERO EM
ALGUMAS OPERAÇÕES."

Diogo Morales, da TMS

que a índia tem a barreira do sotaque
da língua nos EUA. Segundo a
consultoria Forrester Research, cerca
de 3,3 milhões de empregos nesta
área nos EUA deverão migrar para
países em desenvolvimento na
próxima década, entre eles o Brasil.

O processo de internacionalização
dos contact centers brasileiros
começou há mais de dois anos. A
ACS, do grupo Algar, lançou a
empresa em Nova York no ano
passado. Segundo o CEO do grupo
Algar, José Mauro Leal Costa, já está
em andamento o projeto para
montagem de um escritório em Nova
York, para apresentação dos serviços
ao mercado norte-americano. O
escritório terá função apenas
comercial; o atendimento dos clientes
será via Brasil, como já acontece
atualmente com cinco clientes
estrangeiros, embora de pequeno
porte. A ACS tem tanta expectativa
com este filão que, para atrair novos
clientes externos, deverá fixar uma
base próxima a São Paulo, ainda este
ano, que será a terceira do grupo.

A Atento, da Telefônica, tem, entre
seus operadores, 150 posições para
atender em inglês, espanhol, francês
e japonês. Entre seus clientes no

Leia mais sobre atendimento ao cliente à pág. 20.

28 TELETIME MAI 2005

Brasil figuram a Telefônica e a Vivo.

Fonte: TELETIME, ano 8, n. 77, p. 26-28, maio 2005.




