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PROFISSIONAL
Para dar conta da demanda,
instituições de ensino
superior aderem a serviços
de call center para melhorar
relacionamento com clientes

cada vez maior o número de instituições
de ensino superior (IES) preocupadas em
melhorar a qualidade e a rapidez do aten-
dimento ao aluno. Em razão disso, os

chamados call centers, centrais telefônicas de relaciona-
mento com clientes e consumidores, já são considera-
dos essenciais. O setor privado, inclsuive, já reserva uma
fatia do orçamento para investir.
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No caso das IES, o mercado tem cami-
nhado para a terceirização do serviço. A
opção não é aleatória: o serviço é profissio-
nal e evita que o cliente se desentenda dire-
tamente com a instituição. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Telemarketing (ABT),
quando a terceirização é adequada os ga-
nhos são reais, como melhoria no atendi-
mento ao consumidor, e permite que a em-
presa se concentre no seu foco principal.

A partir de 2003, por conta do crescimen-
to do número de ligações recebidas, a Uni-
versidade Santo Amaro (Unisa), de São
Paulo, decidiu melhorar a estrutura e a qua-
lidade dos profissionais que faziam o serviço
interno de atendimento. A opção foi contra-
tar uma empresa especializada, a Vermont,
que presta serviços do tipo 0800 (ligações
gratuitas). "Antes não tínhamos infra-estru-
tura adequada para realizar um atendimen-
to rápido e de qualidade. Hoje temos uma
equipe de oito pessoas, dentro da Vermont,
com atendimento profissionalizado e com
um retorno semanal dos resultados obtidos.
Com esse retorno, conseguimos enxergar o
que é preciso mudar e o que é prioridade no
atendimento", explica a coordenadora do De-
partamento de Comunicação e Marketing da
Unisa, Luciana Guedes. O negócio foi bom
para ambos. Tanto que foi firmada uma
parceria entre a empresa e instituição de en-
sino que dá 100% de bolsa para 120 estu-
dantes que fazem o curso de Gerenciamento
de Marketing com especialização em Call
Center e estagiam na empresa.

Segundo Vitória Gattone, supervisora do
Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC), da Vermont, o atendimento prestado

à Unisa é tanto eletrônico quanto humano (quando se es-
gotam as possibilidades eletrônicas e a pessoa continua
em dúvida, é disponibilizado atendimento direto). Alu-
nos e candidatos ao vestibular dispõem de 0800 para o
esclarecimento de dúvidas e informações.

Um outro exemplo da opção por terceirizar vem da
Universidade Bandeirante (Uniban), também de São Paulo.
Desde 2002, o grupo Telefônica presta um serviço exclusi-
vo de call center para a instituição. Como na Unisa, o ser-
viço foi terceirizado para melhorar a estrutura técnica e a
qualidade do atendimento aos alunos e os chamados
prospects. Em novembro, foi implantado o número
33UNIBAN (letras correspondem a números no teclado
do aparelho de telefone) para fixar a marca da universida-

de. Esse serviço, inclusive, diminuiu o custo da operação,
porque é totalmente eletrônico (por meio do URA — Uni-
dade de Resposta Audível) e não carece de atendentes para
a realização, fala a diretora de Comunicação da Uniban,
Alessandra Doria. Por meio do 0800, que funcionava an-
tes, a instituição recebia cerca de 45 mil ligações por mês.

A Uniban tem 2.500 linhas disponíveis para esse ser-
viço e o investimento é de R$ 10 mil mensais, custo das
próprias linhas. As informações mais solicitadas são so-
bre vestibular, cursos e localização. Fora de época, as mais
procuradas são sobre abertura das inscrições, se há vesti-
bular no meio do ano e transferência de faculdade.

PARA SUPRIR A DEMANDA

A empresa MKBG Contact Center começou a tra-
balhar para a Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul)
porque esta não conseguia suprir a demanda e oferecer
um bom atendimento. "Antes a faculdade montava uma
equipe interna na época do vestibular. No ano passado,
setorizamos o call center, que funciona com profissio-
nais qualificados, supervisores e um software com o qual
conseguimos acompanhar detalhes do atendimento", ex-
plica a coordenadora de Marketing, Mary Wakabara.

Para Marcelo Neiva, diretor presidente da MKBG, a
IES é um segmento que é muito mal
atendido, de acordo com pesqui-
sas feitas com alunos e univer-
sidades. O setor, segundo ele,
não está preparado para
atender à demanda gerada
e perde muito por isso. "A
vantagem do nosso aten-
dimento é que, além da es-
trutura que montamos pa-
ra atender exclusivamente a
faculdade, cobramos apenas
o minuto atendido. No mo-
mento em que não tem demanda,
a faculdade não é cobrada", expli-
ca. A empresa fez um
projeto específico
direcionado para
a instituição.

Mary, da Unicsul:
o reforço da

equipe de
atendimento era
apenas durante

o vestibular
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O atendimento é feito por te-
lefone, eletrônico e humano, e,
em dezembro, foi lançado o chat
message, um espaço dentro do
site da Unicsul em que as pes-
soas têm suas dúvidas resolvidas
on-line. No site, o operador con-
segue atender até quatro conta-
tos ao mesmo tempo e o valor
cobrado também é por minuto.

Com relação ao investimen-
to, Marcelo Neiva afirma que
não há um custo inicial, pois de-
pende da demanda gerada de
acordo com a mídia que a pró-
pria instituição faz para divul-
gar o funcionamento do servi-
ço. "Não tenho como prever o
custo, uma vez que a instituição
só pagará por minuto atendido
e não temos essa estimativa."

Para o coordenador de Mar-
keting da Universidade Anhembi Morumbi, Paulo
Amaral, antes de procurar uma empresa de call center,
a instituição deve se organizar e fazer o planejamen-
to de como funcionará o atendimento. "Se o setor
for caótico, ele continuará mesmo terceirizado. É pre-
ciso planejar, fazer relatórios com todos os tipos de
reclamação, rever os problemas, saná-los. Quando se
tem tudo isso, aí sim se faz a terceirização, com o
mapeamento de tudo", explica.

Amaral, da Anhembi
Morumbi: antes de contratar
empresa, é preciso planejar

Segundo Amaral, com a
terceirização a instituição con-
ta com uma empresa que "ves-
te a camisa" do cliente, é séria
e, principalmente, faz com que
a informação correta chegue
ao público correto.

A central de atendimento
da Anhembi Morumbi está
nesse processo. A empresa
CWA cuidará do setor e dis-
ponibilizará oito pessoas no
ativo, 16 no receptivo, duas na
web e duas no chat.

O mesmo processo está
sendo implantado na Funda-
ção Getulio Vargas (FGV),
mas com a empresa TMS. A

operação é feita internamente, mas com uma equipe
terceirizada, desde o segundo semestre de 2005. De
acordo com Sandra Turchi, superintendente de Co-
municação da FGV/Eaesp, o serviço descentralizado
dificultava a divulgação das informações. "Estamos
profissionalizando a equipe e realizando uma série
de atividades na escola de Marketing, sempre pen-
sando em facilitar o acesso às informações, que é o
objetivo desse serviço", explica.

CUSTO PARA IMPLANTAR CENTRAL E VARIÁVEL
Segundo a Associação Brasileira de Marketing (ABT),

não existe uma tabela oficial de mercado que indique os

custos de implantação de um call center. O que existe é

uma lista de parâmetro de preços praticados.

No telemarketing receptivo, por exemplo, o custo por

hora varia de R$ 18 a R$ 20 por posição de atendimento

(PA). Já no serviço do tipo mensal, a média é de R$ 4 mil

para cada PA. No telemarketing ativo, o custo é o mes-

mo, mais os custos das ligações efetuadas.

Para um atendimento sem operador, o valor a ser

investido varia de acordo com a tecnologia utilizada,

ou seja, entre R$ 700 a R$ 1.400 por mês, com utiliza-

ção média de 12 horas por dia.

O salário dos operadores, em geral, não foge do

piso estipulado na última convenção dos sindicatos, que

é de R$ 558,62 para mensalistas e R$ 510,92 para

comissionados por 36 horas semanais (6 horas/dia).

Ao acessar o site www.callcenter.inf.br, o interessado

pode conhecer o ranking das maiores empresas de call

cenferque atuam no Brasil. As empresas são organiza-

das de acordo com sua solicitação, seja por faturamento

ou por número de operadores, por exemplo. Em 2004, a

empresa Atento ficou em primeiro lugar com relação ao

faturamento, seguida da empresa Contax.

Veja uma lista com algumas das principais empre-

sas que prestam serviços de telemarketing:

Especializada na prestação de serviços no atendi-

mento às relações entre as empresas e seus clientes

por meio de contact centers ou plataformas multicanais

(telefone, fax, internet...). O catálogo de soluções e
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A equipe contará com oito pessoas, além de um
supervisor, atuando em duas gerências: Marketing e
Telefonia. A empresa e a instituição ainda estão em fase
de planejamento e não decidiram se o sistema a ser
implementado será o de 0800. "Mas certamente terá
duas opções, a gravação e a chamada direta com o ope-
rador", explica Sandra, que disse ainda que o retorno
para a faculdade é o fato de as pessoas conseguirem as
informações e serem bem atendidas, além de o serviço
ser tratado de forma mais profissional.

Segundo dados da Associação Brasileira de Tele-
marketing (ABT), existem cerca de 200 empresas espe-
cializadas na prestação de serviços de call center em todo
o Brasil. No ano passado, o setor, que cresce entre 10%
e 11% ao ano, faturou cerca de R$ 3 bilhões. De acordo
com Carlos Umberto Alegretti, diretor executivo da
ABT, o setor deve iniciar 2006 com cerca de 615 mil
empregos gerados. "Desse total, 65% são mulheres e
45% são jovens em primeiro emprego", afirma Alegretti.

OPÇÃO INTERNA

As Faculdades Radial optaram por montar uma es-
trutura de call center dentro da própria instituição, a
partir da necessidade de facilitar o acesso às informa-
ções. "Analisamos várias propostas de terceirização,
porém sentimos que essa prestação de serviços teria que,
necessariamente, ter a nossa cara", afirma Gidel Deun-
garo, gerente de Marketing.

De acordo com Deungaro, hoje o marketing de rela-
cionamento é uma das ferramentas essenciais para con-

quistar novos clientes, no caso das IES, os alunos. "Estamos
sempre disponíveis quer seja para dar informações, para
ajudar nas soluções, para levar novas ofertas aos interessa-
dos etc. Se você não tiver uma equipe antenada com o dia-
a-dia da instituição, isso é impossível", explica.

A faculdade tem uma equipe de 15 atendentes e uma
supervisora. Os investimentos aplicados para essa fina-
lidade foram os salários, os equipamentos, o software e

Vitória, da Vermont: alunos e professores
buscam informações por meio de 0800

serviços da Atento é direcionado àquelas empresas

ou instituições públicas e privadas que necessitam

transformar o relacionamento com clientes em opor-

tunidades de negócio.

www.atento.com.br

tel. 0800 565 565

Faz mais de 100 milhões de contatos por mês, por

meio de telefone, correio, e-mail, torpedos, internet e

chats. A Contax possui 14 sites localizados estrate-

gicamente em sete Estados, além do Distrito Federal.

A maioria dos clientes é líder de mercado ou tem atua-

ção destacada em seus segmentos.

www.contax.net.br

tel. 0800 28 20 700

A empresa faz tipos diferentes de serviços, como

consultorias, disponibilizando equipes e auxiliando empre-

sas que querem criar uma central de atendimento. Nesse

caso, consultores especializados acompanham a criação

da nova central desde os primeiros passos até a sua im-

plantação final.

www.mkbgcallcenter.com.br

tel. 0800 72 70 122

Especializada em oferecer serviços como ferramen-

tas em CRM (Customer Relationship Management),

SAC, telemarketing ativo e receptivo, soluções para web.

www.vermont.com.br

S (11)5682 6000
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Alegretti, da ABT: setor gerou 615 mil empregos

os head fones. "Nosso retorno está na satisfação dos
nossos alunos e nas matrículas efetivadas", conclui.

A Uninove também montou sua própria estrutura, li-
gada à Diretoria de Marketing. A instituição possui uma
equipe com um supervisor, um assistente e 26 operadores
fixos e, em época de processo seletivo, uma equipe extra é
contratada. É uma operação predominantemente recep-
tiva, vinda pelo 0800 70 10 999, pelo qual o cliente pode
receber informações sobre processo seletivo, datas, locais
de inscrição, valor de inscrição, locais das provas, gabarito,
lista de aprovados e detalhes dos cursos oferecidos.

Para a gerente de Marketing da Uninove, Patrícia Sala-
tini Abud Monteiro, as vantagens de se montar uma equi-
pe dentro da instituição são a segurança no gerenciamen-

to das informações, a facilidade no monitoramento e trei-
namento da equipe, equipe mais comprometida e inteira-
da com a Uninove e agilidade em mudanças de cenários.

"A relação custo-benefício compensa, pois nosso
call center é muito elogiado pelos candidatos, pela agi-
lidade no atendimento e pela capacidade de respon-
der todas as dúvidas. Eles sentem ainda mais seguran-
ça ao tomar uma decisão em estudar na instituição,
por perceber que ela se preocupa também com exce-
lência no atendimento", disse.

PROCON É RETICENTE

Márcia Christina Oliveira, técnica da Fundação
Procon, é contra a terceirização dos call centers nas IES.
Ela acredita que, só conhecendo a empresa passo a pas-
so, é possível fazer um bom atendimento. "Só quem está
dentro da empresa enxerga seus problemas e dificulda-
des e tem o interesse em melhorar a qualidade do aten-
dimento prestado", afirma. Para ela, quando o serviço é
terceirizado, a empresa contratada tem outros clientes,
ou seja, não vai estar 100% focada em uma determina-
da empresa. "É preciso ter um atendente especializado
no produto para que a pessoa, do outro lado da linha,
se sinta mais próxima do atendente e da resolução do
seu problema. Por exemplo, um call cenfer feito por alu-
nos da própria faculdade", explica.

Segundo a técnica do Procon, com a implantação
de um call center, seja ele terceirizado ou dentro da
própria instituição, a tendência é que o número de re-
clamações acabe se dirigindo diretamente a ela, dei-
xando de ir para o Procon. •

SETOR JÁ TEM CÓDIGO DE ÉTICA E OUVIDORIA

Com a participação de centenas de profissionais

de diversos ramos, o setor de call center ganhou um

Código de Ética, desenvolvido por três entidades: a As-

sociação Brasileira de Telemarketing, a Associação Bra-

sileira de Relação Empresa-Cliente e a Associação Bra-

sileira de Marketing Direto. A idéia partiu do entendi-

mento de que o consumidor, assim como os profissio-

nais do setor, é o principal ativo dos serviços de atendi-

mento. Além disso, a necessidade de definir os

parâmetros de auto-regulamentação no segmento, de

forma a consolidar e aprimorar o atendimento aos con-

sumidores e aos clientes contratantes.

No Código de Ética constam, por exemplo, as res-

ponsabilidades do setor, acessibilidade, relacionamen-

to com o consumidor e com equipes de agentes, res-

peito à privacidade do consumidor, contratos ativos e

receptivos, entre outros.

O setor também ganhou uma ouvidoria independen-

te, por meio do site www.probare.org. O canal serve para

os consumidores enviarem suas dúvidas e reclamações

referentes a atendimentos e abordagens de tele-

marketing. As mensagens recebidas são encaminhadas

às empresas, que assumem o compromisso de respon-

der ao cliente, com cópia à ouvidoria, que então avaliará

se a resposta foi satisfatória ou não. A cada dois meses,

é feito um balanço estatístico do serviço, com punição

às empresas que comprovadamente descumprirem nor-

mas éticas no atendimento ao consumidor.
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