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TI & TELECOM

TELEMARKETING

Teleperformance anuncia mais
para superar guerra de preços
Embate entre
operadoras de call
center faz com que
empresa francesa, que
opera há dez anos no
Brasil, invista mais
em publicidade
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são paulo

A disputa por clientespor meio da
reduçãode preçosea profusãode
novas empresas de telemarketing
fez com quea Teleperformance, a
maior empresa de call center do
mundo (com cerca de 70.000
operadores), que atua no Brasil
desde 1997, resolvesse investir
em publicidade. A empresa tem
como concorrentes Atento, Con-
tax eDedic, controladasrespecti-
vamenteporTelefônica, OiePor-
tugal Telecom.

“Não consigo entrar na guerra
de preços porque não desvalorizo
meu funcionário. Em média, de
76% a 82% de uma operação de
telemarketing é mão-de-obra.
Quando se entra em uma guerra
depreço nessesetor,deteriora-se
a mão-de-obra. Nosso cliente in-
terno temde ser muitobem trata-
do, paraque nossocliente tenhao
melhoratendimento. Alémdisso,
o preço oferecido pela concor-
rência não paga ocusto da opera-
ção”, relata Paulo César Vasques,
presidente de Marketing e Negó-
cios da empresa no Brasil.

O executivo afirma que seus
funcionários têm as melhores
condiçõesde trabalhonacompa-
ração com os dos concorrentes.
“Resolvemos comunicar nosso
diferencial: o capital humano.
Nós temos os melhores benefí-

que têm de pagar bem para meu
atendente para que recebam um
serviço bom e especializado. Só
na operação da Sky trouxemos 2
mil pessoas para dentro [da Tele-
performance]. Centralizamos
cinco operações deles, que antes
eram feitas por três empresas di-
ferentes, além de outras duas in-
ternas. O diretor da empresa, in-
clusive,disse queoptou pelaTele-
performance por causa de nossa
excelência em atendimento.”

Faturamento
A Teleperformance também gos-
ta de ostentar o faturamento da
empresa, que cresceu de R$ 373
milhões em 2005 para R$ 400 mi-
lhões em2006. “Asmargens delu-
cro nonosso mercadosão aperta-
das, mas temos de lucrar. Se você
olharnosso balançoanual,nosso
Ebitda [lucro antes de juros, im-
postos, depreciações e amortiza-
ções] foi, em média, de 13,5% a
14%. Não dá para oferecer um
serviço que não pague o custo da
operação. Mesmo assim, temos
quase 19 mil funcionários. Saí-
mos, em1997, de 200posições de
atendimento e chegamos a 9.000
atualmente. Também temos 13
filiais espalhadas pelo País, em
centros como Brasília, Curitiba,
Cuiabá, Florianópolis, Campo
Grande e Goiânia”,informa o exe-
cutivo da empresa, que, desde
que chegouao Brasil, incorporou
outras duas empresas: Ckapt
(1998) e CBCC (2004).
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cios para nosso cliente interno.
Plano médico-odontológico, va-
le-refeição e alimentação, os me-
lhores salários do mercado, con-
vênio com universidades. Meu
funcionário é satisfeito, por isso
presta o melhor serviço ao meu
cliente.”

Especialidade
Fundada em 1978, a Te-
leperformance é de ori-
gem francesa e, ao con-
trário das concorrentes,
especializada em
call-center. “Somos in-
dependentes. Não esta-
mos ligadosa nenhuma
companhia de teleco-
municações. Nosso ne-
gócio é call center.”

Hoje, a empresa atua
em 41 países e tem ope-
rações em 60 idiomas e
dialetos.

Tal especialização
permite investimentos naquele
quea empresaprefere chamarde
“capital humano”.

Segundo Vasques, a Teleper-
formance conseguiu reduzir a
quase zero dois grandes proble-
mas das empresas de telemarke -
ting: a rotatividade e as faltas.

“Exigimos, no mínimo, o Ensi-
no Médio completo, mas 80%
[dos operadores] têm nível uni-
versitário ou em curso. Tenho
uma operação de vendas da HP
voltada a fechar negócios entre
empresas na qualo salário médio
é de R$ 2 mil. Cem porcento dos
operadores trabalhamsob oregi-
me de CLT. Com isso, diminuí a
rotatividade eas faltas.Nosso pla-
no de carreirapermitiu que nosso
atual vice-presidente de Capital
Humano [recursos humanos],

Marcelo Chianello, tenha inicia-
do a carreira como operador. Te-
mos mais três diretores que foram
operadores.”

Investimentos
A empresa não revela quanto in-

vestiu nanova estratégia
de divulgação de seus
serviços. “Nossa verba
de marketingé pequena,
mais voltada ao merca-
do business to business
[negócios entre empre-
sas]. Realizamos confe-
rências para clientes top
de linha, que entendem
o call-center como um
canal de comunicação
importante. Também
patrocinamos os filmes
‘Querô’ e  ‘Mundo em
Duas Voltas’, este último
da Família Schürmann..

Perdas
Mesmo admitindo a tal “guerra
de preços”, a Teleperformance
não revela se houve perda de
clientes importantes para a con-
corrência. “Quando você per-
gunta se tem alguma operação
queacabouindo paraalgumcon-
correnteporquestão depreço,di-
go que nosso problema maior é
quando os próprios clientes deci-
dem internalizar células que con-
sideram estratégicas e tiram uma
pequena operação”, minimiza
Vasques, que preferedivulgar que
fechou contrato, recentemente,
com a operadora de tevê paga Sky,
cujos serviçosde call centerforam
objeto de crítica em reportagem
do último domingo no Fantástico
da Rede Globo.

“Temos conquistado clientes,
como Sky, HP e LG, que sabem
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S O F T WA R E

Oracle lança solução
para ganhar clientes
entre as pequenas

são paulo

Na abertura do Oracle
OpenWorld Latin America —
evento da Oracle no Brasil que
reúne clientes,parceiros daem-
presa e desenvolvedores — a
multinacional reafirmou sua
meta de investir em larga escala
no mercado SMB, principal-
mente na América Latina.

Para atingir tal mercado, no
primeiro dia do evento, a Oracle
focou a atenção do público em
sua nova solução de produtos,
chamada de Oracle Accelerate.

Segundo a empresa, a solu-
ção é voltada para pequenas e
médias empresas (configura-
das pela Oracle como aquelas
com faturamento anual abaixo
de US$ 200 milhões) e oferece
aplicações empacotadas e
pré-configuradaspara ocliente.
O cliente também pode optar
poradquiriro hardwareou hos-
pedara soluçãoon demand. Por
conta da pré-configuração, o
tempo para implantara solução
pode ser reduzido em até 30%,
segundo a empresa.

A Oracle havia anunciado tal
programa em agosto passado,
com base na suíte JD Edwards,
mas, por uma questão de estra-
tégia,a soluçãofoi relançadaco-
mo Oracle Accelerate.

De acordo comCristiane Via-
na dos Santos, diretora de Alian-
çase CanaisdaOracle Brasil, fo-
ram selecionados 18 parceiros
para a venda dossistemas. O pa-
cote já está sendo implantado
em um cliente, mas a diretora
não informou o nome da em-
presa por questões contratuais.

“Já estamos prontos a levar o
produto para o mercado. Nosso
foco serão os setores de indús-

tria, finanças, varejo, telecomu-
nicações, governo e manufatu-
ra. Como sabemos que a Améri-
ca Latina concentra grande
quantidade de pequenas em-
presas, é possível crescer com
clientes que faturam até US$ 50
milhões”, diz Cristiane.

De início, a Oracle pretende
atingir as empresas que já utili-
zam soluções da empresa, co-
mo o banco de dados (65% da
base de clientes da empresa na
América Latina que usam o
banco são SMB). A empresa
também fechou uma parceria
com a IBM que permite, ao pe-
queno e médio empresário, fi-
nanciar oERP em36 parcelasde
R$ 599 por usuário.

Acompanhando a estratégia
da empresa, os parceiros da
Oracle também defendema pe-
quena e média empresa como
mercado a ser mais explorado.
“Jávimosque nãohánovidades
a serem implantadas nas em-
presas maiores. O mercado já
está saturado. Já as pequenas
estão procurando soluções que
as coloquem dentro do padrão
do mercado”,diz ArnaldoAimo-
la, Gerente da Área Comercial
da integradora B2Br.
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«Nosso foco serão os
setores de indústria,
finanças, varejo,
telecomunicações e
manufatura»
CRISTIANE DOS SANTOS
DIRETORA DE ALIANÇAS E
CANAIS DA ORACLE BRASIL
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B A L A N ÇO

Mercado de franquias
cresce 11% em 2006

são paulo

A Associação Brasileirade Fran-
chising (ABF) anunciou ontem
sua pesquisa anual sobre o de-
sempenho do setor de fran-
quias no Brasil.

Os dados levantados pela
ABF registraram um fatura-
mento de R$ 39,8 bilhões no se-
tor, no ano passado, atingindo
um crescimento de 11% em re-
lação ao registrado em 2005,
muito próximo aos 12% proje-
tados.

O número de redes também
apresentou crescimento, pas-
sando de 971 em 2005, para
1.013 em 2006, um aumento de
4,3%. Além disso, houve um in-
crementono númerodeunida-
des franqueadas, passando de
61,4 mil para mais de 62,5 mil.

Em 2006, o sistema de fran -
chising criou 11 mil novos pos-
tos de trabalho, totalizando
atualmente 564 mil empregos.

“Mais uma vez o sistema de
franchising atinge uma taxa de
crescimento excepcional e se
consolida como um dos princi-
pais setores da economia brasi-
leira”, afirma Ricardo Camargo,
diretor executivo da ABF.

Entre os setores que mais se
destacaram no ano passado es-
tão o de Alimentação, com um
acréscimo de 26% no fatura-
mento, Veículos com 24,5% e
Acessório Pessoais e Calçados,
com 22,4%.

O crescimento recorde no
segmento de Alimentação este
ano, comparado aos últimos
cinco anos, explica-se pelo ga-
nho derenda daspessoas epelo
aumento no nível de refeições
realizadas fora de casa, que an-

tes eram mais comuns nas capi-
tais,e agoraatingem tambémas
cidades do interior, além do au-
mento de5% no númerode uni-
dades de franquias desse setor.

No segmento de veículos, o
aumento também se deve ao
ganho de renda e, principal-
mente, à ampliação de crédito
aos consumidores, com desta-
que parao recordede produção
e venda na indústria automoti-
va brasileira.

Esse movimento gerou um
aumento nos serviços ligados
ao segmento, como, por exem-
plo, a expansão das redes liga-
das a lavagem de carros, esta-
cionamento, oficinas e as de lo-
cação de automóveis, que se ex-
pandiram para o interior.

Em AcessóriosPessoais eCal-
çados,por suavez,ocorreu aen-
trada de novos players no siste-
ma, como a Timberland, da Al-
pargatas. Além disso, empresas
como Arezzo eCarmen Steffens
se expandiram internacional-
mente.

Destaque
Outro setor que se destacou no
ano passado foi o de Informáti-
caeEletrônicos, com20,9%,em
conseqüência da redução dos
preços dos computadores, o
que hoje coloca oBrasil entre os
três maiores mercados de con-
sumo destes equipamentos.

Outro fatorque mantevea as-
censão deste segmento foi o sal-
to dado pela Oi, que passou de
10 unidades em 2005, para 143
em 2006, espelhando o contí-
nuo crescimento da venda de
celulares no País.
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Lufthansa tem lucro operacional
de 81,5 mi de euros em 2006

O volume de carga transportada no ano foi 1,3%
maior em relação ao ano anterior, chegando a 1,76
milhão de toneladas de carga e correio

são paulo

A Lufthansa Cargo encerrou o
exercício de 2006 com resultado
operacional de 81,5 milhões de
euros. As receitas do faturamento
aumentaram 3,4% em relação
ano anterior, chegando a 2,845 bi-
lhões deeuros. Ofator deaprovei-
tamento de espaço também su-
biu 2,7 pontos percentuais, che-
gando a 67,7%.

“Desdemeados de2006, aLuf-
thansaCargovoltou acresceraci-
ma da média IATA. É altamente

satisfatório observar como a em-
presa conseguiu o seu lugar de
destaque no mercado mundial,
mantendo sua liderança na in-
dústria de carga aérea global. Le-
varemos este entusiasmo conos-
co para 2007, quando pretende-
mos acentuar nossas qualidades
em benefício dos nossos clientes
e proprietários”, disse Carsten
Spoh, presidente da Lufthansa
Cargo AG.

O volume de carga transporta-
do no exercício de 2006 foi 1,3%

maioremrelação aoanoanterior,
chegando a 1,76 milhão de tone-
ladas decarga ecorreio. Ovolume
de vendas aumentou 3,5%, che-
gando a 8,1 bilhões de tonela-
das-quilômetro. As receitas mé-
dias (-0,4%) ficaram um pouco
aquém dasdo ano anterior;as re-
ceitas do tráfego, porém, melho-
raram 3,6%, chegando a 2,7 bi-
lhões de euros.

Perspectivas de crescimento
A meta da Lufthansa Cargo é con-
seguir um crescimento anual de
em média 5%. A empresa tam-
bém vê excelentes perspectivas
de crescimento no continente
asiático. Com índices de cresci-
mento anuais de até 10%, a Índia e

a China são os principais desta-
ques destes mercados. Em mea-
dosdoano passado,aempresade
carga aérea Jade Cargo Interna-
tional, fundada por Lufthansa
Cargo e Shenzhen Airlines e com
participação da Companhia Ale-
mã de Investimento e Desenvol-
vimento (Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft),
iniciou suas atividades em Shen-
zhen. Com até então três novos
cargueiros B-747-400-ER, em
pouco tempo a Jade Cargo Inter-
national chegou a ocupar posi-
ção de liderança no mercado de
carga aérea chinês, servindo os
centros de produção europeus e
asiáticos a partir de Shenzhen.
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V I AG E N S

Feira anual de turismo da tam

reúne 30 empresas no Recife
são paulo

A TAM Viagens, operadora de tu-
rismoda TAMLinhas Aéreas,rea-
liza hoje no Recife a primeira edi-
ção do TAM Show 2007, feira iti-
nerante de turismo que já com-
pleta oito anos.

Mais de 30 expositores estarão
representando hotéis,secretarias
estaduais de turismo, empresas
deecoturismo eprefeituras dedi-
versas cidades do Brasil.

No evento, serão ministradas
palestrassobreo setor,visandoao

aperfeiçoamento e à reciclagem
dos agentes de viagens da região.
“O TAM Show é um canal para os
agentes de viagensse familiariza-
remainda maiscom asnovidades
do mercado. No evento eles têm
acesso a informações mais deta-
lhadas dos destinos e dos serviços
oferecidos pelas empresas expo-
sitoras e pela TAM Viagens”, des-
taca o diretor da TAM Viagens,
Sylvio Ferraz.

Depois do evento, a partir das
20h30, haverá uma festa de en-

cerramento da programação do
TAMShow noMusique. Parapar-
ticipar da festa, o interessado de-
ve apresentar oconvite obtido no
workshop e 1 kg de alimento não
perecível.

Em parceria com o Sesc Mesa
Brasil, todos os alimentos arreca-
dados serão distribuídos a insti-
tuições locais de caridade. A pre-
visão é de coletar aproximada-
mente 500 quilos de alimentos a
cada evento. No ano passado, fo-
ram distribuídas cerca de cinco

toneladas de alimentos a várias
instituições carentes cadastradas
no Programa Mesa Brasil, do Sesc,
com quem a TAM Viagens man-
tém parceria há quatro anos.

A TAM Viagens opera mais de
250 destinosturísticos ese conso-
lidou no mercado como a segun-
da maior operadora de turismo
do Brasil. Fundada em 1998, a
empresa atende 5 mil agências
em todo o Brasil.

Promotora do desenvolvi-
mento do turismo no Brasil, a
TAM Viagens tem focado suas
açõesna capacitaçãodosagentes
de viagens e também busca de-
senvolverdestinos turísticoscom
comprometimento social.
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