
PERDA DE UM CLIENTE FAZ par-
te dos pesadelos de qualquer empresá-
.rio. Mas a perda de um grande cliente

pode parecer o fim dos tempos. Á filial brasilei-
ra da Teleperformance, uma das maiores com-
panhias de call center do mundo, acaba de co-
nhecer de perto essa sensação. Em agosto do
ano passado, sua maior cliente, a Brasil Telecom
(BrT), enviou à companhia uma carta de anteci-
pação de encerramento da relação comercial en-
tre as partes. O contrato terminaria apenas em
janeiro de 2009, mas desde dezembro a BrT não
pertence mais à carteira da multinacional. De
um só golpe, a Teleperformance perdeu quase
40% de suas receitas. O faturamento bruto
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anual, de R$ 360 milhões no ano pas-
sado, caiu automaticamente para
cerca de R$ 216 milhões, apurou a DI-
NHEIRO. O corte de pessoal foi ainda
mais dramático - de 20 mil funcioná-
rios, restaram dez mil. No ranking ge-
ral do setor por faturamento bruto, ela
perdeu posição. Era a terceira. Está
em quarto lugar. Acabou sendo ultra-
passada pela Tivit, braço de novos ne-
gócio do grupo Votorantim, com mais
de R$ 350 milhões de receita.

O presidente da Teleperformance,
Paulo César Vasques, há apenas um
ano no posto, diz que esses números
têm importância pequena. "O que me
interessa é ser uma opção de qualida-
de, e não se ocupamos esta ou aquela
colocação no ranking", diz ele. Vasques

da companhia. "Nós vamos utilizar a
operação brasileira como plataforma
de exportação de serviços e, ao mes-
mo tempo, crescer aqui buscando
clientes que entendam nossa filosofia
de trabalho", afirma Vasques.

O encolhimento da Teleperformance
ocorre num momento de consolidação
do setor, cujo faturamento somou R$
17,6 bilhões em 2007. Estima-se que,
dos 15 maiores grupos de call center
do País, pelo menos três estejam à
venda. O compra e vende não é recen-
te. A Tivit, da Votorantim, arrematou
em 2007 a Telefutura e a Softway, am-
bas fortes em calicenter. Neste mês,
adquiriu a Open Concept, que desen-
volve sistemas de atendimento para
bancos. Com a fusão de Brasil Telecom

confirma que o encolhimento na receita
foi "por volta de 40%", mas diz que a
rentabilidade da operação foi mantida.
Basicamente, diz, porque houve adição
de novos clientes à sua base. "Ganha-
mos contas como Sky e UOL recente-
mente. E só com o UOL contratamos
mais quatro mil pessoas", explica. No
mercado, aposta-se em dois caminhos
para a Teleperformance: a compra de
médias empresas do setor para recom-
por sua escala ou voltar o foco para a
exportação de serviços, "Ninguém
acredita que ela vá vender sua cartei-
ra e se desfazer dos ativos por aqui.
Ela está mais na ponta compradora do
que na vendedora", conta um executi-
vo da concorrência. Vasques confirma
o interesse do grupo em se manter no
mercado brasileiro, mas diz que a
companhia não está farejando possí-
veis aquisições. A Teleperformance
acredita que não há companhias que
se adaptariam ao modelo de negócios

e Oi, a expectativa é que mais mudan-
ças aconteçam. Há quem dê como cer-
to a entrada da líder de mercado
Contax, do grupo Oi, na administra-
ção do sistema de call center da BrT.
A Teleperformance teria sido uma
"vítima" desse processo. Tem mais: a
CSU CardSystem, que possui uma
unidade de negócio especializada em
call center, reduziu fortemente sua
atuação na área e estaria planejando
vender a operação. Pelo jeito, ainda
se verá muita empresa ganhando e
perdendo dinheiro nesse negócio.
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