
O setor de contact center 
no Brasil está concentrado 
nos segmentos de telecomuni-
cações e financeiro, nas ope-
rações de SAC (Serviço de 
Atendimento ao Cliente) e na 
Região Sudeste (eixo Rio–São 
Paulo). Essas características 
diminuem a rentabilidade do 
mercado brasileiro de contact 
center, segundo Daniel Do-
meneghetti, sócio-fundador 
da E-consulting, consultoria 
especializado nos mercados 
de telecom, TI (tecnologia da 
informação) e internet. 

As conclusões estão ba-
seadas na pesquisa Panorama 
do Setor de Contact Center: 
Indústrias Compradoras, en-
comendada pela Associação 
Brasileira de Relações Empresa-
Cliente (Abrarec) e feita com 
500 empresas de três setores da 
economia, divididas em dez sub-
setores contratantes de serviços 
de call center.

Segundo dados levantados 

Raio X dos call centers
Pesquisas mostram tendências do mercado de telesserviços no Brasil
Andréa Martins

pela E-consulting nesse traba-
lho, concluído em dezembro 
de 2007, o segmento serviços e 
comércio representa 89,8% do 
mercado nacional de contact 
center. Indústria e agronegócio 
ficam com 10,1% e 0,1%, respec-
tivamente. No total de posições 
de atendimento (PAs) do mer-
cado brasileiro (316 mil), dois 
sub-setores se destacam: o de 
telecomunicações, com 137 mil 
PAs, e o financeiro, com 114 mil. 
Juntos, eles somam 79,6% do 
total nacional.

“As empresas de telefonia 
têm seus próprios call cen-

presentam 24,6%; e recuperação 
de crédito, 16,7%. Segundo a 
pesquisa, a demanda por contact 
centers se concentra na Região 
Sudeste, principalmente no eixo 
Rio–São Paulo, alcançando 63% 
do mercado. Sul, Nordeste e 
Centro-Oeste somam 36%, e a 
Região Norte chega a 1%.

Em 2007, o setor de contact 

Outra pesquisa inédita, reali-
zada pela Companhia Paulista de 
Pesquisa de Mercado (CPPM) para 
a TMS Call Center, traçou o perfil 
e a tendência do setor de clientes 
contratantes de serviços de contact 
center. Segundo o estudo, feito 
com 16 companhias contratantes 
de telesserviços, apesar de as ope-
rações dos contact centers serem 

consideradas “estratégicas” pelos 
profissionais responsáveis pela 
contratação dos serviços, na maior 
parte dos casos os executivos se 
prendem a aspectos operacionais. 

“O foco está no dia-a-dia, nos 
dados operacionais descritos nos 
acordos de nível de serviço con-
tratado (SLA). Não sobra tempo 
nem energia para fazer encami-

nhamentos para o futuro”, des-
taca Regina Junqueira, sócia 
da CPPM e responsável pelo 
estudo. Segundo o presidente 
da Associação Brasileira de 
Telesserviços (ABT), Jarbas 
Nogueira, a sigla em inglês 
SLA refere-se aos parâmetros 
e métricas contratadas pelos 
clientes e que deverão ser per-
seguidas pelos prestadores de 
serviços de call center.

O presidente da TMS Call 
Center, Diogo Morales, lembra 
que, quanto maior o volume 
de ligações a atender em me-
nor tempo, mais complexo o 
planejamento. “Não se pode 
simplesmente aumentar o nú-
mero de atendentes capazes de 
cumprir o SLA nos momentos 
de pico e ficar com esse pesso-
al inativo nas horas de menor 
movimento”. E completa: “SLAs 
altos significam, quase sempre, 
custos maiores, e o mercado 
continua ligadíssimo no aspecto 
preço”, diz Morales.

“Parece-nos que a pesquisa 
levantou que os contratantes dão 
mais atenção a determinadas 
métricas quantitativas do que 
ao resultado e percepção dos 
consumidores em relação ao 
atendimento que receberam. 
Pois, ainda que no tempo ade-
quado, ele pode não ter resolvi-
do em nada para o consumidor”, 
explica Nogueira. 

Para o presidente da Abra-
rec, Roberto Meir, falta foco na 
qualidade do serviço. Ele lembra 
que, na hora de contratar, as 
empresas fazem uma série de 
exigências tecnológicas e aca-
bam dando atenção menor para 
a questão do operador. “Eles 
pedem uma Ferrari para andar 
em ruas esburacadas”, compara. 
“Falta uma política de integração 
entre contratante e prestador de 
serviço”, completa Meir.      (AM)

Contratantes focam 
aspectos operacionais 

center faturou R$ 17 bilhões. O 
crescimento médio do setor foi 
de 8,5%, índice menor que os 
registrados nos anos anterio-
res. “O setor vinha crescendo 
na casa dos dois dígitos”, diz 
Domeneghetti, para quem o 
panorama é de reorganização 
dos modelos de negócios e con-
solidação dos players.

“Existe um movimento de 
consolidação vertical, com a 
aquisição das pequenas e mé-
dias por grandes empresas. Há 
também a consolidação late-
ral, em que empresas de tec-
nologia incorporam contact 
centers”, explica o consultor. 
Atualmente, 91% do mercado 
está concentrado nas 30 maiores 
empresas do segmento.  

Recuperação  
de crédito

Televendas

SAC

Linha de serviços

ters, e o segmento financeiro é 
pouco rentável, porque o ‘filé’ 
eles não terceirizam”, explica 
Domeneghetti, referindo-se às 
operações mais rentáveis. Ele 
destaca a queda de rentabilidade 
no setor terceirizado de contact 
center, que representa 35% do 
mercado. Segundo o especialista, 
a média de rentabilidade do se-
tor hoje é de 3,5%. “Empresas 
com boa performance lucram 
entre 6 e 9%”, diz.

Os serviços prestados são 
divididos da seguinte forma: o 
SAC corresponde a 58,7% dos 
atendimentos; televendas re-
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