
ABT cria plano de ação emergencial  
 
A nova diretoria da Associação Brasileira de Telemarketing (ABT), que acaba de ser eleita para 
liderar a entidade até setembro de 2005, já tem a primeira tarefa urgente: firmar uma posição 
dos associados diante do cenário atual do setor de telemarketing no Brasil e no mundo.  
 
Nos Estados Unidos, foi criada uma lista de restrição (“Do Not Call List”), proibindo as empresas 
de call center de contatar os consumidores cadastrados, sob pena de multa de US$ 11 mil. No 
Brasil, começam a surgir as primeiras iniciativas do gênero.  
 
Em Porto Alegre, está em vigor uma lei municipal impondo às empresas de telefonia a 
constituição de um cadastro, que lista os números de telefones de moradores da cidade que não 
querem receber ligações de telemarketing. Segundo a lei, cabe às empresas do setor não ligar 
para os números cadastrados. Em São Paulo, o deputado estadual Romeu Tuma apresentou um 
projeto de lei exigindo que os telefonemas de telemarketing no Estado exibam mensagem 
gravada prévia, alertando se tratar de ligação publicitária ou comercial.  
 
A entidade acredita que essas leis e projetos desconhecem o setor e ignoram a importância do 
telemarketing na geração de empregos e na estimulação de negócios no País. Portanto, adverte a 
ABT, é fundamental que os associados adotem iniciativas organizadas para mostrar aos políticos, 
à mídia e aos consumidores a organização e a força de um setor que já emprega meio milhão de 
brasileiros.  
 
Para cuidar desses e outros aspectos, a ABT criou um plano de ação emergencial que inclui a 
criação de uma ouvidoria / 0800 da entidade, para atender as reclamações de consumidores, 
divulgação e fortalecimento do Código de Ética, que acaba de ser revisado, capacitação de um 
maior número de operadores com base nesse Código, para garantir a qualidade no atendimento 
ao cliente, parcerias com os poderes Municipal, Estadual e Federal na geração de empregos e em 
projetos sociais. Fazem parte do projeto também road shows em todo o Brasil, para estabelecer 
diálogo com políticos e veículos de comunicação, reforçando o papel do telemarketing de gerador 
e mantenedor de pólos de empregos e uma ferramenta de negócios e consumo.  
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