
êxito do trabalho de recuperação de crédito, assim como
de qualquer outra atividade baseada em relacionamento,
depende, em grande parte, da habilidade dos profissionais
de atendimento. As empresas perceberam que não basta
investir em tecnologia. É preciso, também, cuidar da for-
mação de talentos para garantir o sucesso do negócio.

Estimular o desenvolvimento profissional é,
atualmente, um dos principais desafios de um setor que
emprega aproximadamente 550 mil pessoas - a maioria
formado por jovens que estão ingressando no mercado de
trabalho pelas portas do contact center - e tem potencial
para abertura de 60 mil novas posições de atendimento,
este ano. "Precisamos divulgar o telemarketing como uma
profissão de futuro, que investe no desenvolvimento das
pessoas", prega Ana Elisa Ferreira, presidente da Univoz,
especializada em fonoaudilogia empresarial.

A demanda por profissionais é grande, mas as
competências precisam ser trabalhadas, diz Ana Elisa.
Assim, quanto mais complexa a carteira de produtos e
serviços com as quais os profissionais lidam no dia a
dia - a recuperação de crédito é apenas um item da
ampla carteira oferecida pelas instituições financeiras-,
maior a exigência de especialização.

A qualidade do atendimento é um diferencial
competitivo para as empresas porque os clientes, cada
vez mais exigentes, comparam os níveis de serviços
prestados no mercado. "Para obter um diferencial com-
petitivo é necessário contar com uma equipe motivada
e com habilidade para se relacionar com os clientes. E
isso exige investimento", afirma Ana Elisa.

A formação de talentos implica, também, na
criação de planos de carreira, para que os profissionais
possam vislumbrar a possibilidade de ascensão profis-
sional dentro de uma empresa. Trata-se de um passo
importante para o enfrentamento de outro grande
desafio, conquistar a fidelidade do profissional e conter
o turno ver no setor, que não é nada desprezível.
"Quando percebem que não têm para onde evoluir, as
pessoas partem em busca de novas oportunidades
profissionais", observa Ana Elisa.

A retenção de talentos se consegue com moti-
vação. Segundo Ana Elisa, além do retorno financeiro,
os que eles buscam é a possibilidade de crescimento

profissional. Por isso, diz ela, é importante a percepção
de que o conteúdo assimilado nos programas de treina-
mento e de capacitação será útil para toda a vida do
profissional e não apenas para atender a uma necessi-
dade pontual da empresa. "Ninguém quer fazer carreira
em uma área que não proporciona chance de cresci-
mento e desenvolvimento profissional", diz.

Aos reticentes de plantão, que não investem
na formação de recursos humanos alegando o receito
de perder funcionários para a concorrência, Ana Elisa
diz, enfática, que esse risco, de fato, existe, mas obser-
va: "Se o profissional é suficientemente bom para a
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concorrência é porque será essencial para nós.
Portanto, devemos ter estratégias definidas para a
retenção de talentos."

Sobre treinamento e formação de pessoal, Ana
Elisa afirma que não basta a participação, apenas, dos
operadores. O processo exige o engajamento de diretores,
supervisores e monitores. Por outro lado, os programas
devem respeitar a individualidade das pessoas, já que, cada
um, segundo ela, aprende de uma forma diferente.

Ela destaca, ainda, a importância de se privile-
giar a troca de experiências e valorizar a autonomia para
a tomada de decisões. Dessa forma, rompe-se o modelo
tradicional de educação, segundo o qual o educador é o
detentor do conhecimento e o aluno, o seu receptor. Mas,
para se conseguir êxito em iniciativas do gênero é preciso
haver um ambiente saudável dentro das empresas porque
ninguém aprende se não tiver prazer

Há muitos exemplos de profissionais que ini-
ciaram como operadores de telemarketing e con-
seguiram atingir o topo da carreira para exercer funções
de comando em grande corporações. É o caso, por
exemplo, de Marcos Vinícius de Matos, responsável
pela diretoria de serviços a clientes da CSU e que

comanda um efetivo de 10 mil profissionais distribuí-
dos por quatro sites da empresa, localizados em São
Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba.

Com a experiência de quem está há muitos
anos trabalhando no setor, o executivo dá a receita para
driblar as dificuldades para se construir uma carreira
profissional bem-sucedida. "O grande desafio dos profis-
sionais que atuam nessa área é vencer a inconstância, ou
seja, acreditar que podem fazer diferente e que não são
apenas mais um operador de telemarketing", ensina.

Na avaliação de Matos, as pessoas tendem a
desistir facilmente de seus objetivos logo que enfrentam
os primeiros obstáculos. Assim, não percebem que as
situações adversas podem ser revertidas no menor
tempo possível desde que sigam firmes em seus
propósitos. "Todos temos limitações, mas elas não
podem engessar a nossa carreira", salienta Matos, para
quem o profissional de telemarketing tem muito a con-
tribuir para o desenvolvimento das empresas.

O requisito básico para o sucesso profissional,
em qualquer área, é o conhecimento do mercado em que
se atua, opina Washington Fachola, outro exemplo de
profissional que iniciou como operador de telemarke-
ting e, hoje, desempenha a função de diretor geral da
Actionline, empresa que soma 500 posições de atendi-
mento e mil funcionários. "E preciso estar sempre aten-
to aos acontecimentos, saber quem são os concorrentes,
quais são as tendências", afirma.

Capacitação é indispensável, mas os profissio-
nais não devem ficar esperando pelas empresas. Ao con-
trário, o recomendável é que eles tomem a iniciativa de bus-
car conhecimento e cuidar da sua formação profissional.
Essa postura implica em outra característica valorizada por
Fachola: a capacidade empreendedora. "É importante ter
sempre um plano e saber aonde se quer chegar", diz.

O executivo também considera relevante a per-
cepção de que ninguém é insubstituível. E que o ambi-
ente de contact center é um celeiro de profissionais aptos
a exercer funções de comando, desde que sejam devida-
mente preparadas. "Qualquer processo de crescimento
pressupõe a preparação de pessoas para substituir outras
em postos de chefia. Em um grupo de operadoras é fácil
identificar quem pode te substituir", reitera.

A recomendação de Edson Lobo, gerente de
contact center da AGE Brasil Seguros, para os que estão
atuando na área é procurar tirar o máximo proveito dos
recursos disponíveis, não apenas no que se refere à tec-
nologia e treinamento, mas principalmente no que tange
à experiência acumulada pelos superiores. Os profis-
sionais, prossegue ele, devem atuar sempre de uma
forma pró-ativa e estar sempre pronto para enfrentar
novos desafios. "Desenvolver habilidades de relaciona-
mento interpessoal é um exercício muito importante,
que deve ser feito diariamente", aconselha.
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