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Com as novas regras para atendimento, empresas terão de ampliar contratações em pelo 
menos 10% neste ano 
 
Empresas de call center devem ampliar em pelo menos 10% o volume de contratações 
previsto para este ano para se adaptar às novas regras para os serviços de atendimento ao 
consumidor (SAC). Além disso, terão de investir em tecnologia para troca e ampliação da 
capacidade de equipamentos e softwares. As mudanças vão atender às medidas de um 
decreto, sancionado no início deste mês, que promete pôr fim ao tormento de usuários de 
serviços como telefonia e financeiro.  
 
A nova legislação determina, por exemplo, que as empresas mantenham um número 
disponível 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Também prevê que os call centers 
apresentem como primeira opção a conversa direta com um operador e facilitem o 
cancelamento de serviços. As alterações valem também para empresas que mantêm SAC 
interno.  
 
Apesar de terem menos de quatro meses para pôr em prática as regras, poucas companhias 
iniciaram seus planos de ação. Segundo o presidente da Associação Brasileiras das Relações 
Empresa Cliente (Abrarec), Roberto Meir, isso ocorre porque ainda há dispositivos que 
precisam de ajustes ou detalhamento. Uma das regras mais problemáticas, segundo ele, é a 
que prevê um número de telefone único para atendimento, mesmo nas empresas que prestam 
serviços diferentes.  
 
A medida exige, por exemplo, que uma instituição financeira concentre em um único canal 
atendimento para serviços distintos, como seguros, cartão de crédito e planos de previdência. 
"Se esse número único vingar, será impossível cumpri-lo", diz Meir. Segundo ele, os 
atendentes não têm como acumular especialidades para resolver problemas referentes a 
qualquer tipo de serviço.  
 
A Atento, uma das maiores empresas do setor, com quase 70 mil funcionários e 100 clientes 
corporativos, está em "fase de avaliação" do decreto. Segundo o diretor de relações 
institucionais, Luis Alcubierre, alguns artigos trazem dúvidas e impedem uma ação imediata. 
"Haverá consultas para esclarecer alguns detalhes", afirma.  
 
Mesmo com dúvidas, a companhia, do Grupo Telefônica, estima que terá de contratar 
funcionários em ritmo maior que o previsto. A exigência de atendimento 24 horas por dia para 
serviços ininterruptos demandará boa parte das contratações. 
 
Mas o maior impacto será na área de tecnologia. Segundo Alcubierre, a Atento vai comprar e 
até importar equipamentos. Também terá de adaptar ou trocar os sistemas de tecnologia. "O 
maior desafio é amarrar toda a parte de processo e tecnologia com a formação de pessoal." 
 
Todo esse investimento, porém, tem custos. Que dificilmente deixarão de ser repassados ao 
consumidor final, afirma Diogo Morales, presidente do Sindicato Paulista das Empresas de 
Telemarketing (Sintelmark), que representa cerca de 40 empresas de call center de porte 
médio, em São Paulo. 
 
Segundo Morales, os softwares usados no atendimento são fornecidos pelas empresas que 
contratam os call centers. Por isso, as novas regras podem ter impacto para os clientes, já que 
são as prestadoras de serviços que terão de assumir os custos para ampliar a infra-estrutura,  
 
Segundo a gerente de consultoria da IDC Brasil, Célia Sarauza, as empresas de call center, 
que são contratadas pelas companhias prestadoras de serviço como telefonia, bancos e 
companhias aéreas, devem ser as primeiras a se adaptar às novas regras. Isso porque 
participaram das discussões do decreto, desde o ano passado. Além disso, as parcerias com 
fornecedores facilitam a transição. 



 
 

Leia mais: 
 
Fornecedor de tecnologia espera vender 20% mais 
 
Enquanto os call centers prevêem aumento de custos para se adaptar às novas regras dos 
SACs, fornecedores de tecnologia para o setor comemoram. Na Altitude, que desenvolve 
software para 40% do mercado de call centers no País, a expectativa é de crescimento de 20% 
nas vendas nos próximos quatro meses.  
 
Segundo a presidente de software para América Latina, Elaine Ferreira, as empresas 
precisarão de equipamento e softwares mais potentes e em quantidade maior para atender às 
mudanças previstas. "Será necessária a customização dos sistemas." 
 
Um dos produtos da companhia são os sistemas de CTI, que integram telefone e computador. 
A ferramenta, segundo Elaine, será demandada à medida que aumentarem as contratações. 
 
Outra determinação da nova lei, que prevê maior prazo para arquivamento das gravações dos 
atendimentos, também deve trazer mais pedidos. "Muita gente não dispunha dessas 
tecnologias, e agora vai precisar." 
 

 
Leia mais: 
 
Casos delicados e muito stress 
Ana Paula Lacerda 
 
Há uma cobrança na fatura que não reconheço, você verifica? Essa frase marcou o 
atendimento do operador bilíngüe Jeffrey Haiduk, que responde a ligações de clientes de 
cartão de crédito, de madrugada. "Conferi e informei à cliente que era uma cobrança de motel. 
Surpresa, ela perguntou se o pagamento era do cartão adicional, o do marido." Era. Ela 
agradeceu e, antes de desligar, ele já ouviu a briga. 
 
Ligações assim, no entanto, são raras. "A madrugada é um período com menos telefonemas, 
porém atendemos casos delicados, como roubo de cartão", explica. A nova lei dos call centers, 
diz Haiduk, vai criar mais empregos, já que exige maior rapidez de resposta. 
 
O trabalho pode ser bem complicado. "Acho que 90% dos clientes são muito gentis. Mas há 
uns 10% que são mal-educados, que já começam xingando. É difícil trabalhar assim: eles têm 
razão em reclamar, mas não em faltar com respeito a quem está lá para ajudar." 
 
A ex-operadora Juliana Cavalcanti já atendeu pessoas se queixando até de terem as ligações 
gravadas. "Era estressante, mas divertido." Ela deixou o emprego para estudar, pois achava 
difícil seguir carreira. "Para ter cargos melhores, é preciso nível superior. Mas quem sonha em 
estudar 4 anos para ser supervisor de call center?" 
 
Ela aceitaria voltar para a profissão, caso pudesse ficar apenas no atendimento receptivo, sem 
fazer vendas. "Você morre de fome se depender de uma alma caridosa que compre o novo 
aspirador portátil, superflexível com três motores de potência e que também varre." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 ago. 2008, Economia, p. B14. 


