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A 60 dias da entrada em vigor do Decreto n° 6.523 - que regulamenta o serviço de call 
center das empresas de telecomunicações, instituições financeiras, companhias aéreas e 
terrestres, planos de saúde e serviços de água e energia elétrica - empresas do setor se 
reuniram em São Paulo, em evento organizado pelo Canal Executivo, para discutir como se 
adaptar às novas medidas (veja o que muda ao lado). 
 
Um dos tópicos levantados durante o evento foi a questão de se terceirizar o call center. 
Segundo a advogada trabalhista Crislaine Motta, é recomendado que empresas de 
telecomunicação tenham o seu próprio call center, pois muitos juizes entendem que 
terceirizar p serviço para esse tipo de empresa é fraude. "Nesse caso não tem jeito: será 
preciso ter seu próprio call center e se adequar às normas trabalhistas". 
 
Já as empresas que forem terceirizar os serviços devem ficar atentas à credibilidade do 
fornecedor e se eles respeitam as leis trabalhistas. "Pesquise muito antes de contratar uma 
empresa de call center. Procure saber como ela trata seus colaboradores, porque se há 
alguma ação trabalhista, o contratante também pode arcar com a indenização", explicou. 
 
A advogada lembrou que, além do decreto, também há a Norma Regulamentadora 17, que 
fala sobre trabalho em telemarketing, que, segundo ela, atendentes de call center devem 
trabalhar por no máximo seis horas diárias e ter dois períodos de dez minutos de descanso ao 
longo da jornada de trabalho. Além disso, devem ter uma hora de almoço e mais 20 minutos 
de descanso, que não são descontados da jornada de trabalho. Para o trabalho aos domingos 
e feriados, é preciso autorização do Ministério Público e, mesmo assim, o funcionário é 
obrigado a folgar um domingo por mês. O exercício laborai também deve ser fornecido. "Caso 
se recuse a fazer o exercício, o empregado deve assinar um termo informando que não quis 
fazê-lo. Assim, a empresa se protege contra um futuro processo". 
 
A ergonomia e o incentivo de metas abusivas são outras questões que também precisam de 
atenção no momento de se montar um call center. 
 
MUDANÇAS 
 
Para se adequar ao Decreto n° 6.523 é preciso repensar a estrutura do serviço de 
atendimento ao consumidor. Contratar novos funcionários, reunir vários recursos, treinar 
profissionais, redesenhar o processo de atendimento e melhorar o nível de conhecimento, 
gestão e operação são algumas ações apontadas por Ana Maria Moreira Monteiro, presidente 
da AM3 Telemarketing, para a adequação de empresas. "Nós fomos negligentes e 
descuidados e, agora, temos que nos adequar ao decreto do Ministério da Justiça e podemos 
sofrer multas altíssimas", afirmou. 
 
Segundo o decreto, as penalidades podem chegar a R$ 3 milhões. Atualmente, o setor 
emprega 750 mil pessoas e movimenta R$ 5 bilhões por ano. 
 
ALTERNATIVAS 
 
Além do investimento em colaboradores, há outras alternativas para o atendimento ao 
consumidor, como websites, e-mail, atendimento pessoal nas lojas e agências e 
correspondências. "Trabalhar o CRM de forma integrada é uma solução na qual o consumidor 
pode usar outros canais muito antes de chegar ao call center", argumentou Guilherme Evans, 
da Oracle Brasil. O investimento em atendimento online, seja via e-mail, chat, ou web 
callback (agendamento do atendimento via internet) são algumas outras alternativas. 
 
Apesar de não ser alvo do decreto, o Fleury Medicina e Saúde possui call center próprio com 
160 atendentes e sete mil chamadas diárias. "O call center do Fleury nunca poderá ser 
terceirizado porque faz parte do nosso core", afirmou Wilson Pedreira, diretor de atendimento 
do Fleury. 



Apesar de todas essas mudanças, ainda há tópicos a serem discutidos, como o limite de 
atendimento aos clientes, e que serão editadas portarias para aplicar as regras do decreto, 
em cada uma das áreas reguladas. Segundo a Pro Teste, ONG de defesa ao consumidor, o 
tempo sugerido para o atendimento é de cinco minutos, mas a organização acredita que dois 
minutos sejam o suficiente. 
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