


N
a época do vestibular, as instituições de en-
sino superior aumentam a publicidade em
televisões e outdoors, acrescentam informa-
ções nos seus sites e até distribuem folhe-

tos explicativos pelas ruas. Para complementar essa
malha de informações, de uns anos para cá, cada vez
mais as IES também vêm aderindo à criação de um call
center, central de atendimento de ligações telefônicas.
O número de vestibulandos justifica a iniciativa. Só na
rede privada, as centenas de vestibulares brasileiros têm
2,5 milhões de candidatos inscritos anualmente, segun-
do dados do censo do ensino superior de 2003 do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep). É tanta gente ávida por informação
que os funcionários das secretarias não dão conta.

Com essa prática, as escolas de educação superior
ajudam a engrossar os números do setor de tele-
marketing no Brasil. Por aqui, esse mercado emprega
formalmente cerca de 650 mil pessoas, movimenta mais
de R$ 70 bilhões ao ano e 67% dos empregadores pla-
nejam fazer ainda mais contratações nos próximos
meses. E a expansão é recente: 72% das empresas brasi-
leiras que atuam no setor têm menos de oito anos -
não é coincidência: foi justamente a partir de 1998, ano
da privatização da telefonia brasileira, o que detonou o
boom do telemarketing. Os dados são da The Global
Call Center Research Project, estudo que envolveu 20
países na África, América, Ásia, Europa e Oceania e que,
no Brasil, foi coordenada pelo programa de pós-gra-
duação em Administração da PUC-SP em parceria com
a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT).

São muitos os nichos do mercado que hoje mantêm
um call center. O setor varejista, os bancos e as empresas
de telecomunicações são algumas das que se destacam entre
aqueles que mantêm uma central de atendimento telefô-
nico. Para qualquer setor, o mercado está cheio de
consultorias para quem quer montar uma estrutura pró-
pria ou terceirizar completamente a prestação de serviço.

Quando o contratante é uma instituição de ensino,
muitas empresas de call center ainda não têm experiên-
cia voltada para essa especialidade. Aquelas que têm ex-
plicam que as centrais telefônicas dedicadas a atender
esse público devem ter características especiais, diferen-
temente de um call center de um banco, de uma empresa
de cobrança ou de um departamento de pesquisa.

ESPECIFICIDADES

Quase todo consumidor já passou pela experiência de
ligar para um 0800 de uma empresa e ser atendido por al-
guém despreparado ou ser surpreendido, em casa, por uma
chamada de um telefonista oferecendo insistentemente um

produto, pedindo doações ou fazendo uma pesquisa - mui-
tas vezes, sem que nunca o consumidor tivesse fornecido
seus telefones espontaneamente àquela empresa. Nos últi-
mos anos, esse modo de fazer telemarketing incomodou
de tal forma o consumidor que faz nascer uma verdadeira
aversão ao termo. A indisposição ficou tão patente que até a
ABT chegou a mudar de nome para não embarcar na onda
e acabar sendo mal vista. "A ojeriza com o telemarketing é
tão grande que mudamos o nome de Associação Brasileira
de Telemarketing para Telesserviços", explica Ana Maria
Monteiro, vice-presidente da ABT.

A questão faz lembrar que o principal cuidado ao criar
um call center é com o atendimento adequado. A fórmula
exige dois cuidados: numa mão, um bom preparo técnico e
comportamental das pessoas que atuam do outro lado da
linha; na outra, a escolha correta do perfil de atendente. Hoje,
empresas que trabalham terceirizando esse serviço para fa-
culdades e universidades têm em mente que o agente de
telemarketing deve ser alguém não apenas jovem, mas es-
pecialmente universitário.

"Normalmente contratamos pessoas que estudam
na própria faculdade que atendemos. Isso ajuda o
atendente a passar informações de forma mais clara
e convicta, por conhecer diretamente a faculdade", diz
Cíntia Sacardi, coordenadora de operações da Vermont
Contact Center e Tecnologia, que para encontrar os
funcionários divulga as vagas nos murais da faculdade
ou recebe indicações da instituição.

Na TMS, empresa que também presta consultoria e
terceiriza produtos e serviços de call center, a estratégia
é contratar atendentes que falem a mesma língua do
interlocutor. "Trazemos jovens para falar com jovens.
A faixa etária é de 20 a 25 anos", diz José Vasconcelos,
superintendente de negócios da empresa, que atualmen-
te tem, entre os clientes, três IES.

O preparo técnico também é diferente conforme a
área de atuação do call center. Há quem se especialize em
cobrança, vendas, agendamento, pesquisa, entre outros.
Quando o assunto é ensino, cursos, currículo, além de o
atendente falar um bom português, também precisa co-
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nhecer bem a faculdade. Para isso, a participação da ins-
tituição de ensino é fundamental. "Não pode contratar
uma empresa e passar a responsabilidade para frente, tem
que participar o tempo todo desse call center, fornecer
informações e colaborar com o aperfeiçoamento do aten-
dimento", diz Ana Maria, da ABT.

Para acompanhar de perto esse trabalho de atendi-
mento, algumas instituições de ensino preferem criar a
própria estrutura de call center- algumas delas contra-
tam as empresas especializadas apenas para ministrar
cursos preparatórios ou prestar uma consultoria técni-
ca sobre o funcionamento do call center.

O Centro Universitário Fieo (Unifico) é uma das
IES que têm um call center interno. São nove atendentes,

Ana Maria, da ABT: ojeriza ao termo telemarketing
fez associação mudar de nome

que se dividem em dois turnos. Todos têm alguma de-
ficiência (visual ou física) e recebem bolsa integral para
estudar na faculdade. "Optamos pela central ficar den-
tro da instituição para que a troca de informações en-
tre o call center e a faculdade fosse bastante ágil. Até
mesmo para corrigirmos os eventuais erros no atendi-
mento ou solucionar as dúvidas que os atendentes não
saibam resolver", diz Ana Paula Vicente, chefe do aten-
dimento telefônico da Unifico.

A instituição, como a maioria, criou o call center para
atender os vestibulandos e funcionava sazonalmente,
nos dois meses que antecediam o vestibular. Esse foi o
intuito inicial até que, no fim de 2004, a central 0800
passou a responder também às questões dos alunos da
Unifico. "A instituição toda recebia muitas ligações dos
alunos, e os funcionários dos departamentos não da-

vam conta de trabalhar e atender tantas ligações", diz.
Hoje, com o sistema em funcionamento permanente, o
call center também é ligado aos departamentos acadê-
mico, administrativo e financeiro da faculdade. São
fornecidas aos alunos informações sobre notas, faltas,
bolsas de estudo e sobre o andamento das negociações
de mensalidades atrasadas.

TECNOLOGIA

Tanto os call centers internos quanto os terceirizados
trabalham com softwares que ajudam a compilar da-
dos e produzir relatórios para que os gestores avaliem a
produtividade e a qualidade do atendimento. Esses
softwares são apenas mais um dos recursos tecnológicos
de que esse ramo da comunicação hoje dispõe. O tradi-
cional atendimento pelo menu eletrônico, tecnicamente
chamado de Unidade de Resposta Audível (URA), hoje
evoluiu para um portal de navegação por voz, que con-
tém um menu tão amplo quanto de um site. "É monta-
do um banco de dados com as informações dos alunos
e, ao telefonar, o estudante é reconhecido pela voz e pode
fazer consultas a notas, matéria de aula e faltas", diz
Thiago Siqueira, gerente de soluções da Avaya, empresa
que dispõe dessa tecnologia.

Quando a central de relacionamentos congrega ou-
tras tecnologias para se comunicar, ela passa de um call
center a um contact center. Uma malha mais complexa
de comunicação que faz uso, entre outras coisas, de SMS
(também chamados de torpedos pelo celular), portal
de voz, mensagens instantâneas via computador e, es-
pecialmente, internet.

Apesar dos altos custos de investimento, os produ-
tos mais modernos tecnologicamente podem otimizar
o atendimento e, em última análise, reduzir gastos
operacionais. Quando o call center também é ativo -
ou seja, também liga para os estudantes para solucio-
nar uma dúvida, fazer uma cobrança ou avisar a aber-
tura de um curso -, discar manualmente não é produ-
tivo, porque o atendente perde tempo com chamadas
nem sempre atendidas.

Uma das soluções do mercado é um software cha-
mado de "preditivo", que disca os números sozinho e só
repassa aos agentes as chamadas atendidas. "No siste-
ma manual, o rendimento líquido de uma hora de tra-
balho é de 15 minutos. No preditivo, a produtividade é
de 55 minutos, porque a máquina só joga chamada boa
para o agente", explica Thiago, da Avaya.

"Call center não é um escritório, cheio de telefones
e sem tecnologia. Call center também não é uma sim-
ples forma de atender o telefone, apenas. É uma ferra-
menta de negócios, mas que deve ter recursos huma-
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nos e tecnológicos. Muitas faculdades têm, mas poucas
fazem direito", avalia Vasconcelos, da TMS.

PARA QUEM?

A Universidade Paulista (Unip) mantém um call center
0800 o ano todo, mas que trata apenas de assuntos relacio-
nados ao processo seletivo. Em média, o canal recebe 35 mil
ligações a cada mês, sendo que, em meses próximos às pro-
vas, as ligações mensais ultrapassam 50 mil. Para custear
toda essa estrutura, a universidade desembolsa cerca de
R$ 40 mil a cada mês. Não é para menos, uma vez que a
Unip está entre aquelas que têm maior número de ins-
critos em seus vestibulares: cerca de 100 mil.

Mas não é preciso atingir essa magnitude para julgar
útil um call center para a instituição. "Qualquer empresa,
de qualquer porte, pode ter um call center. Os clientes es-
tão cada vez mais exigentes e o telefone é canal mais aces-
sível de comunicação, a ferramenta mais importante hoje
de marketing de relacionamento", diz Ana Maria, da ABT.
Segundo ela, se uma empresa mantiver uma única posi-
ção de atendimento (PA) em funcionamento, poderá di-
zer que tem um call center. "Antes, para ser chamado de
call center, tinha que ter um número mínimo de uns 30
PAs. Hoje esse conceito foi revisto e o que importa é ter o
padrão de qualidade de um call center", diz.

Independentemente da dimensão e do aparato
tecnológico que tenha o call center, o importante é que o
atendimento não seja limitado aos menus eletrônicos.
Isso porque o público dos call centers de faculdades e
universidades difere muito do usuário das centrais tele-
fônicas de bancos ou lojas. "Em bancos, cerca de 75%
das ligações param no atendimento eletrônico, nas esco-
las o atendimento eletrônico consegue reter menos de
30% das ligações. O aluno quer conversar até para pedir
orientação vocacional", diz Vasconcelos, da TMS.

A Universidade Anhembi Morumbi acredita na im-
portância da interação dos usuários do call center com
operadores de carne e osso, que não devem se limitar a
transmitir dados burocraticamente, mas sim têm um
papel de orientador dos vestibulandos. Implantado há
cinco anos, o contact center da Anhembi não apenas faz
prospecção de novos alunos e atende os próprios estu-
dantes para assuntos acadêmicos e financeiros, como
também orienta os estudantes que estejam em dúvida a
respeito do curso que pretendem seguir. "É importante
que o atendente possa apoiar o vestibulando na escolha
do curso, oferecendo orientação e encaminhando para
um contato direto com o coordenador de curso. Ele deve
ser um conselheiro", diz Maysa Simões, diretora de co-
municação e marketing da Anhembi, cujo contact center
combina uma equipe própria com outra terceirizada.

Durante o ano todo, são mantidas no mínimo 15
posições de atendimento, operadas por universitários
da própria Anhembi. Para que estejam a par das novi-
dades da instituição, são promovidas, periodicamente,
atividades de interação e treinamento ministradas pe-
los coordenadores dos cursos da universidade. "Reali-
zamos palestras, workshops e visitas monitoradas com
informações aprofundadas para essa equipe", diz Maysa.

Ana Maria, da ABT, acredita que, quando esse aten-
dimento é adequado, pode agregar valor à instituição.
"Quando consegue dar informações consistentes, de
forma clara e sem titubear, o atendente passa a imagem
de segurança da instituição. Sentindo-se seguro, o alu-
no percebe estar em boas mãos e isso pesa na escolha
da instituição de ensino em que estudará."

Na Unifico, cujo call center registrou 126 mil contatos
telefônicos no ano passado, o atendimento é direto com
atendente, sem uma gravação prévia de menus. Por lá, Ana
Paula Vicente, chefe do atendimento, está convicta desse
alcance do call center. "Os alunos nos dizem que somos
um dos únicos a dar informações sobre o vestibular o ano
todo e a dar retorno das dúvidas apresentadas. Também
ouvimos pais, que ligam pedindo orientação, até mesmo
para saber se o estudante deve usar uniforme. Nosso aten-
dimento faz o público se sentir amparado. Tenho certeza
de que isso tem grande capacidade de atrair alunos".

Vasconcelos, da TMS: empresa investe nos jovens
para falar com outros jovens
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