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O setor de telemarketing vai mudar. Pelo menos no que depender do documento elaborado e 
enviado anteontem ao ministro da Justiça, Tarso Genro. Vinte e sete normas foram criadas 
depois de quatro audiências públicas (a primeira em fevereiro) entre representantes dos 
Procons, Ministério Público, Secretaria de Direito Econômico, empresas do setor e o público em 
geral (161 cidadãos enviaram sugestões pela internet).   
 
Entre as normas criadas, estão a que estipula em 60 segundos o tempo máximo de espera 
para atendimento, e a determinação de que as chamadas para os Serviços de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) sejam gratuitas, além de disponíveis 24 horas por dia, sete dias por 
semana. Também há uma regra que proíbe que o cliente seja transferido para vários 
atendentes.   
 
Nem mesmo o modo de falar dos atendentes, famoso por seu gerundismo - frases do tipo 
"Você pode estar respondendo? e "Vou estar confirmando" são comuns - foi esquecido. Na 
cláusula 11, a norma diz que o atendente precisa ter "linguagem clara e acessível."   
 
As novas regras, se aprovadas, beneficiarão, no mínimo, 4 milhões de brasileiros diariamente. 
Esse é o número de ligações que a Atento, maior empresa da área na América Latina, recebe e 
faz todo dia. O setor todo tem 750 mil trabalhadores e faturamento de R$ 4,5 bilhões no ano 
passado, segundo a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT).   
 
Para virar lei, entretanto, o documento precisa ser aprovado e publicado pelo Ministério da 
Justiça, em forma de portaria ou decreto. Isso deve acontecer dentro de poucas semanas, 
prevê Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, diretor-executivo do Procon-SP, que participou da 
elaboração dos 27 pontos. Depois de publicada, a nova regulamentação passa a valer em 60 
dias.   
 
"Boa parte das reclamações que chegam ao Procon-SP não existiria se os serviços de 
atendimento ao consumidor funcionassem", diz Pfeiffer. O órgão fez no ano passado mais de 
meio milhão de atendimentos (515,6 mil, entre simples consultas, atendimento preliminar e 
reclamações fundamentadas). O Procon-SP, segundo ele, não tem ainda uma contagem de 
reclamações contra empresas de telesserviço, porque não havia a regulamentação para o 
setor. "Precisávamos ter um conjunto de regras como esse para poder aceitar as reclamações 
direcionadas aos SACs", explica.   
 
Segundo o diretor, as reclamações dos consumidores, que poderão ser feitas assim que as 
normas entrarem em vigor, serão o meio de fiscalização da regulamentação do serviço. "As 
empresas que desrespeitarem o regulamento serão multadas pelos Procons ou pelo 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) em valores que vão de R$ 200 a 
R$ 3 milhões", afirma.   
 
As companhias de telemarketing receberam o documento com menos empolgação que os 
órgãos de defesa do consumidor. "Saudamos a iniciativa do Ministério da Justiça em 
regulamentar os serviços de call center", disse Jarbas Nogueira, presidente da ABT, que 
representa as empresas de teleatendimeto. Ele preferiu, no entanto, não comentar o 
documento. "Estamos aguardando que o material seja lido e discutido internamente para, 
então, nos pronunciarmos oficialmente a respeito de cada item", disse em nota oficial ao Valor.   
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