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O consumidor brasileiro come-a a ganhar mais poder de fojo no relacionamento, nem sempre 
fácil, com os prestadores de serviços regulados de telefonia, internet, TV por assinatura, 
aviação, planos de saúde, água e energia, através dos call centers. Em dezembro, entra em 
vigor o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União de 
l2 de agosto, que estabelece, entre outras regras, o pronto atendimento a pedidos de 
cancelamento de serviços no primeiro telefonema feito pelo consumidor, manutenção de 
serviços de call center 24 horas por dia, sete dias por semana, nos casos das empresas que 
oferecem serviços ininterruptos, e obrigação do fornecedor de dar resposta às reclamações dos 
clientes em até cinco dias. 
 
As prestadoras de serviços prevêem que a adequação ao novo cenário vai demandar muito 
esforço em um prazo relativamente curto. Roberto Meir, presidente da Associação Brasileira 
das Relações Empresa-Cliente (Abrarec), que reúne as principais empresas do setor de call 
center no país, resume o quadro: "A pouco menos de cem dias para entrada em vigor das 
novas regras, pouca gente se mexeu. Muitas empresas estão esperando que o governo vá 
postergar a regulamentação, o que acho totalmente inexeqüível." 
 
Meir ressalva que existem ainda alguns pontos "nebulosos" há nova regulamentação como a 
exigência de um único número telefônico para atendimentos referentes ao mesmo pacote de 
serviços e a questão do tempo de espera, previsto anteriormente em 60 segundos que devem 
ser definidos em portarias específicas. Além disso, avalia, há diferenças importantes entre os 
vários interessados. "Algumas empresas já estão prontas, mas muitos provedores de call 
center e empresas com serviços internos de atendimento vão precisar de mais de tempo." 
 
O setor reúne cerca de 250 empresas, com um contingente de trabalhadores estimado entre 
750 mil a 1 milhão. Metade das empresas mantém centrais de atendimento próprias ou 
terceirizadas para operações e serviços de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), 
televendas e recuperação de crédito, entre outras. Segundo a IDC Brasil, empresa de pesquisa 
e consultoria de negócios de TI, em 2007, esse mercado respondeu por um faturamento de R$ 
6,1 bilhões e deve chegar a mais de R$ 10 bilhões nos próximos quatro anos. 
 
"O primeiro grande impacto das novas regras para o call center é que algumas empresas, 
inevitavelmente, terão de contratar mais funcionários e investir em tecnologia", avalia Cláudia 
Sarauza, gerente de consultoria da IDC. "As empresas vão ter que se estruturar, comprar mais 
redes e canais de telefonia, aumentar o espaço e comprar mais mobiliário para os atendentes, 
e atualizar seus softwares e computadores." 
 
Para os fornecedores de tecnologia, portanto, trata-se de uma boa oportunidade de negócios. 
A Altitude Software, uma das principais provedoras de soluções de módulos de discagem, 
gerencia-mento de e-mail, gravação, integração CTI (Computer Telephony Integration) e URA 
(Unidade de Resposta Audível), que tem entre seus clientes o Banco Itaú, Bayer/Schering, 
Contax, Dedic, Unicard Unibanco e Voxline, espera aumentar as vendas de 20% a 30% nos 
próximos quatro meses. "Já estamos com nossa área de pré-vendas atendendo a novas 
demandas dos clientes. As projeções são de aumento de 15% a 20% na receita da subsidiária 
brasileira com essa nova regulamentação", diz Elaine Ferreira, presidente da Altitude. 
 
Uma das gigantes no setor de call center na América Latina, com um total de 31 mil posições 
de atendimento no país, 70 mil funcionários e presença em seis capitais (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Goiânia), além das cidades de Campinas, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos e Ribeirão Preto, a Atento está 
avaliando as necessidades dos clientes antes de decidir novos investimentos. 
 
"O decreto regula algumas atividades de serviços aos consumidores, mas não é claro em 
relação a todos os serviços. A área de cartões de crédito, por exemplo, não está enquadrada, 
como estão os serviços de telefonia, bancários, de saúde e de seguros. Faltam portarias 
adicionais para esclarecer esses pontos", analisa Agnaldo Calbucci, presidente da Atento. 



Segundo ele, a nova regulamentação não deve provocar uma "revolução" no setor. "Alguns 
clientes já prestavam os serviços que estão sendo agora exigidos por lei. Por isso, é prematuro 
dizer se vai haver um aumento do contingente de pessoal", pondera. 
 
De qualquer forma, Calbucci destaca que a expectativa da Atento é encontrar soluções para 
seus clientes terceirizados que não gerem novos custos. "Nossa estratégia é desenhar 
processos adequados à lei, mas que não aumentem os custos globais dos clientes", afirma. 
 
Em algumas empresas, os movimentos de ajuste às novas regras estão bastante adiantados, 
como acontece em alguns bancos. "A nova regulamentação não vai pegar ninguém aqui 
desprevenido", garante Hilda Raquel Guiaro Sicuto, superintendente de canais da Produban, 
empresa do grupo Santander, responsável pela área de tecnologia e infra-estrutura. 
"Tínhamos um modelo de atuação com cinco a seis prestadores de serviços e agora decidimos 
centralizar a gestão dessa infra-estrutura terceirizada de maneira a ganhar mais flexibilidade e 
agilidade na prestação de serviços", conta Hilda. 
 
Foram mais de R$ 100 milhões em investimentos, incorporação de canais de distribuição TCP-
IP e implantação de um modelo que o banco já dispõe na Espanha, Inglaterra, Chile e México, 
informa ela. "É o primeiro passo para mudança de paradigma do call center, não só do ponto 
de vista estrutural, mas comportamental, para atender os clientes na sua diversidade de 
produtos e serviços, em qualquer lugar em que o banco opere", afirma. 
 
Mudança radical na forma de atender os consumidores, aliás, é a maior expectativa do 
governo ao elaborar sua proposta de regulamentação, conforme Mariana Tavares de Araújo, 
secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça. "A inclusão dos princípios previstos no 
Código de Defesa do Consumidor no decreto presidencial tem por finalidade definir um novo 
paradigma para a relação consumidor-fornecedor no atendimento telefônico: o consumidor 
deverá receber tratamento digno, assegurando-se a boa fé do fornecedor que o atenderá com 
cordialidade e eficiência, de modo a resolver o seu pleito de maneira célere, eficaz e com um 
procedimento transparente", afirma. 
 
Segundo a secretária da SDE, o governo está levando adiante as providências necessárias para 
atender às demandas do consumidor, a partir da entrada em vigor da regulamentação, em 
dezembro. "Estamos realizando uma série de cursos com os Procons, as entidades civis e as 
defensorias do Ministério Público para nos preparar para as fiscalizações que deverão ser feitas 
com a entrada em vigor do decreto." 
 
Mariana não acredita que os fornecedores façam "corpo mole" para se adaptar. "Já fizemos 
reuniões com empresas de planos de saúde e temos encontros agendados com o sistema 
nacional e com as agências reguladoras ao longo da próxima semana para discutir questões 
pendentes, como a do número único para quem oferta pacotes de serviços. Uma coisa é certa: 
empresas de TV a cabo e por assinatura, operadoras de telefonia e bancos terão que se 
adaptar à questão do número único." 
 
Para o consumidor, no entanto, só uma fiscalização rigorosa garantirá a melhoria efetiva do 
atendimento. "O importante, agora, é que saiam também as portarias que vão regular 
questões como tempo de espera e número único para receber as reclamações, senão as 
empresas vão continuar desrespeitando os consumidores", alerta Maria Inês Dolci, 
coordenadora institucional da Pro-Teste-Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, que 
conta com mais de 200 mil associados em todo o país. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Especial Call Center, p. 
G1. 


