
Sob novas regras, setor de call center vive seu dia D   
André Borges 
  
O vocabulário militar virou moda nas centrais de atendimento da Brasil Telecom. Nas últimas 
semanas, Ricardo Couto, diretor-executivo da Brasil Telecom Callcenter, diz que não saiu das 
"salas de guerra" da operadora. Foi com esse nome que a companhia batizou as salas de 
monitoramento criadas para dar conta das mudanças nas regras dos call centers, que 
entraram em vigor ontem.   
 
Das salas, gerentes de atendimento e pessoal de tecnologia e de áreas administrativas têm 
acompanhado passo a passo o desempenho das quatro centrais da empresa, instaladas nas 
capitais Campo Grande, Curitiba, Florianópolis e Goiânia. "Passamos o fim de semana 
trabalhando nos testes", diz Couto. "Hoje (ontem), a nossa sensação é de dever cumprido. 
Entramos no ar atendendo a tudo o que está previsto no decreto."   
 
As operadoras de telefonia fixa, diz Roberto Pfeiffer, diretor-executivo do Procon-SP, são as 
empresas que mais enfrentam problemas para se adequar às regras de atendimento. A 
preocupação com o volume de reclamações levou o Procon a montar uma força-tarefa para 
receber as queixas contra os SACs. Além do atendimento em suas unidades e por telefone, a 
instituição abriu um espaço em seu site para receber as denúncias. Pfeiffer diz que ainda é 
cedo para fazer um balanço das ocorrências, mas prevê que o volume será preocupante.   
 
A adaptação das empresas que possuem ou prestam serviços de call center aumentou os 
custos das operações. Cálculos da consultoria V2 Consulting apontam um crescimento de cerca 
de 20% nos gastos com contratação de pessoal e infra-estrutura de informática. "Há 
empresas, no entanto, que reportaram alta de mais de 100% em seus custos com o SAC", diz 
Vladimir Valladares, diretor-executivo da consultoria.   
 
A Telefônica informou, em nota, que investiu cerca de R$ 50 milhões em ajustes operacionais 
e admissões. A operadora contratou mais de 2 mil pessoas para o atendimento, somando mais 
de 22 mil operadores. Outros 2 mil atendentes foram contratados pela BrT, que passou a ter 
um time de 11 mil profissionais. A operadora, que tem uma base de 12 milhões de clientes, 
não divulga quanto gasta com seu SAC, mas informa que as mudanças elevarão seus custos 
em 20%.   
 
"Existe realmente um histórico que condena as operadoras de telefonia fixa, mas contamos 
com um papel neutro das empresas de avaliação de atendimento", diz Couto. "Espero que o 
decreto seja um divisor de águas na cadeia de atendimento ao consumidor."   
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