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ualidade do atendimento
é hoje um dos atributos mais
importantes na composição

da imagem de uma empresa e sinô-
nimo de respeito ao consumidor.
As companhias em geral não igno-
ram essa realidade, mas a dificulda-
de de alguns segmentos em atender
maciçamente seu universo de clien-
tes, que pode somar dezenas de mi-
lhões de usuários, tem abalado a
credibilidade desse serviço. A en-
trada em vigor de regras mais rigo-
rosas - determinadas pelo Decreto-
Lei n° 6.523, do dia 1° de dezembro
de 2008, originou uma onda de in-
vestimentos pelo setor de call cen-
ter avaliada em R$ l bilhão nos últi-
mos quatro meses, afirma Roberto
Meir, presidente da Associação Bra-
sileira das Relações Empresa-Clien-
te (Abrarec). "Apesar da crise, o
Brasil conseguiu realizar uma pro-
eza: fez um investimento gigantes-
co na melhoria dos serviços. Trata-
se do único setor da economia que
não vai ter desemprego. Vamos con-
tratar mais de 100 mil novos em-
pregados este ano."

O otimismo da Abrarec ê refe-
rendado pelo setor de call centers,
que vive um momento excepcional,
segundo a Associação Brasileira de
Telesserviços (ABT), que estima um
crescimento entre 15% e 20% para
2009. "Hoje, esse segmento como
um todo (empresas terceirizadas e
as com serviços internos de tele-
marketing) registra um contingen-
te de mais de 850 mil colaboradores
e a nossa expectativa é chegar ao fi-
nal do ano com l milhão de pessoas
na área de atendimento ao consu-
midor no país", diz Marcelo Rissato,
vice-presidente da ABT.

O movimento das empresas que
prestam serviços terceirizados e
das operadoras brasileiras com
call center próprio atingiu cerca de
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Cui, da Claro: ações
coordenadas para
obter diferencial
competitivo no
disputado mercado
de telefonia

R$ 20 bilhões em 2008, incluindo aí
gastos com tecnologia, contratação
de pessoal e despesas com todo o
aparato de infra-estrutura interna.
Somente as empresas que atuam
com serviços de outsourcing - dez
grandes operadoras que respon-
dem pelo maior volume de fatura-
mento e mais 40 provedores de mé-
dio e pequeno porte que prestam
serviços específicos e verticalizados
- faturaram em 2008 perto de R$ 7

bilhões, avalia a IDC Brasil, consul-
toria de inteligência de mercado. O
setor deve manter um ritmo de cres-
cimento de 11,7% ao ano até 2012,
quando vai atingir receita próxima
a R$ 11 bilhões, prevê o instituto.

Apesar do investimento feito por
empresas públicas e privadas, mui-
tas das companhias das áreas regu-
ladas pelo governo federal, como as
operadoras de telefonia, serviços fi-
nanceiros, transporte, planos de

saúde e seguradoras, admitem que
ainda não estão suficientemente
preparadas para atender em 100%
as principais exigências da nova Lei
dos Serviços de Atendimento ao
Consumidor (SAC). Entre elas, o
atendimento das ligações em 60 se-
gundos, o serviço ininterrupto du-
rante 24 horas por dia, sete dias por
semana, e resposta para os proble-
mas dos clientes em até cinco dias.

O esforço empreendido para au-
mentar o grau de satisfação do
consumidor pode ser medido pelo
desempenho das operadoras ter-
ceirizadas, que exibiram lucros
fantásticos no ano passado e man-
têm projeções de crescimento exu-
berantes, mesmo no cenário tur-
bulento de dificuldades financei-
ras que se descortina para vários
segmentos da economia. A Contax,
que lidera o ranking das maiores
empresas de contact center do Bra-
sil, registrou no ano passado lucro
líquido de R$ 92,4 milhões, 95,1%
maior que o de 2007. A empresa
encerrou o ano com mais de 74 mil
funcionários e uma receita opera-
cional líquida de R$ 1,77 bilhão,
30% acima do resultado de 2007,
de R$1,36 bilhão.

O aumento da terceirização tem
ampliado o número de empresas
que passaram a disputar esse mer-
cado. O grupo italiano AlmavivA,
que começou a prestar serviços de
call center no país em 2006, e hoje
conta com 3,2 mil pontos de atendi-
mento (2 mil em São Paulo e 1,2 mil
em Belo Horizonte), planeja dobrar,
este ano, o faturamento obtido em
2008, de aproximadamente R$ 70
milhões. A paulista Veja Net, que
explora nichos especializados de
bancos, seguradoras e empresas de
transporte terrestre, registra taxas
de crescimento progressivas: pas-
sou de 12 contratos de outsourcing
em 2007 para 25 em 2008, e a recei-
ta deve sair de um patamar de
R$ 9,5 milhões em 2008 para R$ 32
milhões em 2009, afirma Jorge Abel
Peres Brasil, CEO da Veja Net.

Mesmo nas empresas que man-
têm equipes próprias no atendi-
mento, o movimento é de acentua-
da expansão. A Diagnósticos da



América (Dasa), maior empresa de
medicina diagnostica da América
Latina, dobrou, nos últimos dois
anos, sua equipe interna de aten-
dimento ao consumidor, para mais
de mil colaboradores. Expansão
feita para acompanhar o cresci-
mento da rede, que atende hoje em
torno de 50 mil pacientes por dia,
em 296 unidades, nas quais pro-
cessa, em média, 6,5 milhões de
exames clínicos por mês. Em janei-
ro e fevereiro deste ano, a média
mensal de ligações superou 770
mil, o que leva a empresa a proje-
tar o atendimento de mais de 9,2
milhões de ligações ao longo de
2009, afirma Maurício Viécili, di-
retor de atendimento.

Com equipe própria mais qua-
tro prestadoras de serviços - Mon-
taria, Dedic, Brenit e DNKT-, o Ban-
co do Brasil anunciou que vai do-
brar este ano a capacidade de aten-
dimento ao consumidor com a ex-
pansão de seu call center, que tem
hoje 1,8 mil posições de atendi-
mento. "Até junho, deveremos atin-
gir um total de 4 mil posições, o
que significa uma capacidade de
atendimento de 30 milhões de liga-
ções por mês", diz Edson Corrêa,
gerente-executivo de distribuição e
canais de varejo do BB. Atualmente,
o volume mensal de ligações para
as centrais de atendimento de to-
dos os produtos do banco é de 17
milhões, sendo 170 mil direciona-
das para o SAC.

O banco fez uma reestrutura-
ção total do seu sistema de contact
center para se adaptar às exigên-
cias da nova lei. Aumentou os lo-
cais com infraestrutura de atendi-
mento para quatro (São Paulo, São
José dos Pinhais, Salvador e Rio de
Janeiro), implantando sistemas de
comunicação unificada da Alca-
tel-Lucent, que racionaliza e dis-
tribui as chamadas de acordo com
a capacidade de atendimento. E in-
vestiu em treinamento de seus
operadores, todos funcionários do
banco. Os parceiros de outsour-
cing se encarregam de prestar ou-
tros serviços aos correntistas. "O
BB está rigorosamente adequado
às novas regras do SAC, mas quere-

mos que os clientes estejam mais
satisfeitos ainda", afirma Corrêa.

A Claro, operadora de telefonia
celular, um dos segmentos que
concentram maior volume de re-
clamações dos consumidores, está
segura de que buscou adotar todas
as providências necessárias para
atender aos rigores da legislação.
Nos últimos meses contratou mais
1,5 mil operadores (soma agora 12
mil funcionários), revisou proces-
sos e segmentou o atendimento
em grupos (pré-pago, pós-pago,
controle e corporativo), abriu ca-
nais alternativos (web, e-mail, chat
etc.) e concentrou foco no mix de
operação de call center próprio
(25%) e operações terceirizadas
(75%), realizadas pela Brasil Cen-
ter, TMKT e SPCom. Estruturou sua
rede IP e distribuiu suas operações
de call center em vários sites - Por-
to Alegre, Florianópolis, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Salvador -, o que permite rotear as
ligações para o local onde houver
mais facilidade de atendimento,
evitando filas de usuários. "Não
fazemos isso apenas para cumprir
a lei, mas porque a política da Cla-
ro é oferecer melhor atendimento
ao cliente, usamos isso como um
diferencial competitivo", afirma
Miguel Cui, diretor-executivo da
área de clientes.

A crise econômica, no entanto,
exerce forte pressão para a redução
dos custos do serviço de atendi-
mento, o que já se verifica no valor
cobrado pela posição de atendi-
mento. Segundo estudo da E-Con-
sulting, em 2007 o Brasil registrou
400 mil posições de atendimento
terceirizadas, que faturaram, cada
uma, R$ 42,8 mil. O valor é 18,6%
menor em relação a 2006, que re-
gistrou R$ 52,6 mil. A agressivida-
de das centrais se mostra princi-
palmente na hora de levar o clien-
te. "Pressão por custo é a regra do
jogo. Por isso, temos de oferecer
cada vez mais serviços de valor
agregado para incrementar a re-
ceita em cada contrato. Quem bus-
ca qualidade não vai avaliar só o
preço", afirma James Meaney, pre-
sidente da Contax.

E é no desenho de soluções avan-
çadas dentro de um ambiente que
permita a interação entre o opera-
dor e o consumidor de forma inte-
grada e amigável que a indústria
de equipamentos e ferramentas
tecnológicas para call centers vem
acompanhando a expansão do se-
tor. "A demanda por tecnologia au-
mentou muito, principalmente no
aspecto de utilizar maior inteligên-
cia na infraestrutura do call center,
mais do que simplesmente de ex-
pansão do número de atendentes.
Isso favorece o crescimento dos ne-
gócios da Alcatel-Lucent, que espe-
ra para este ano um aumento de
30% de suas receitas", diz Lourinal-
do Silva, diretor-geral da área de
Enterprise da Alcatel-Lucent Brasil.
Só o contrato fechado com o Banco
do Brasil para expansão das suas
centrais de relacionamento, com
3,2 mil novas posições de atendi-
mento, valeu US$ 13 milhões.

O mercado de soluções tecnoló-
gicas para call centers movimenta
R$ 5,5 bilhões por ano no Brasil, o
que eqüivale a 5% do mercado
mundial, segundo a consultoria
IDC. As desenvolvedoras - que in-
vestem de 8% a 35% da receita anu-
al em pesquisa e desenvolvimento
- devem crescer cerca de 8% em
2009, segundo previsão das pró-
prias fabricantes instaladas no
país. A busca é por produtos e sis-
temas cada vez mais multifaceta-
dos e integrados para reunir dife-
rentes recursos de atendimento
por telefone, e-mail, chat, serviços
de mensagens instantâneas e tor-
pedos pelo celular.

A intenção não ê criar "ilhas
tecnológicas", mas dar todo o su-
porte necessário para que o ope-
rador possa melhorar o atendi-
mento e providenciar soluções
para as demandas do consumi-
dor. Por outro lado, as empresas
passaram a investir fortemente
também no treinamento de suas
equipes, uma vez que um aten-
dente despreparado pode jogar
por terra todo o investimento fei-
to na infraestrutura da operação.

"Nós vínhamos trabalhando
com processos de melhoria de aten-
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Corrêa, do BB: dimento há bastante tempo, não
banco dobrou apenas por causa da Lei do SAC, mas
capacidade de porque qualidade é uma questão
suas centrais fundamental", diz Paulo Neto Leite,
para dar conta presidente da Dedic, do Grupo Por-
de 17 milhões de tugal Telecom. "Mas nosso foco foi
ligações por mês nas pessoas, não na tecnologia. O

esforço maior é no treinamento, fa-
tor principal para o sucesso do bom
atendimento." Em média, cada co-
laborador recebe mais de 160 horas
de treinamento. Com 7,5 mil pon-
tos de atendimento, a Dedic investe
mais de R$ 15 milhões por ano só
em programas de capacitação de
sua equipe de funcionários.

Com unidades operacionais em
São Paulo e Belo Horizonte, a Alma-
vivA também colocou foco especial
em sua área de atendimento e ino-
vação "para ajudar nossos clientes a
se adequarem à nova lei", conforme
Giulio Salomone, que assumiu o co-
mando da empresa no início deste
ano. Com cerca de 6,5 mil operado-
res, a AlmavivA atende empresas
públicas e privadas, entre as quais a
Fiat, TIM, Telefônica e Oi. Mais 740
novas contratações em São Paulo e
outros 130 para Belo Horizonte de-
verão ser feitas, anuncia Salomone.

"Em apenas dois anos e meio de
operação no Brasil, já investimos
um montante de recursos que supe-
ra R$30 milhões."

A operadora de telefonia fixa e
banda larga GVT se apresenta como
a companhia mais aderente às no-
vas regras de atendimento estabe-
lecidas pelo governo federal. "Em
janeiro, fomos chamados ao Minis-
tério da Justiça para uma verifica-
ção. É uma espécie de barômetro,
com uma metodologia específica
sobre o nível de aderência das em-
presas reguladas. Nossa taxa foi de
94%, a mais alta da telefonia fixa",
relata Alcides Troller, vice-presi-
dente de marketing e vendas. Esse
resultado é fruto de um trabalho
que vem desde 2007, segundo o
executivo. Uma série de itens das
novas regras já era praticada pela
GVT, como o procedimento de não
transferir as chamadas dos clien-
tes, um dos pontos que mais inco-
modam o consumidor. "A empresa
atende a várias práticas e ajusta-se a
outras, como, por exemplo, atendei-
os usuários em 60 segundos."

A GVT desembolsou cerca de
R$ 3 milhões nos últimos três meses

de 2008 em tecnologia e pessoal.
Com 1,4 mil funcionários, a opera-
dora fez alterações no layout do pré-
dio, em Curitiba (PR), para atender
às novas contratações, aumentou a
central telefônica com a compra de
novos sistemas URA (Unidade de
Respostas Audíveis) e implantou
novas soluções de faturamento.

A força-tarefa empreendida pe-
las empresas, no entanto, têm sido
insuficiente, até agora, para aplacar
a ira dos consumidores. Usuários
de cartões de crédito, serviços ban-
cários, telefonia, empresas aéreas,
planos de saúde e de seguros regis-
traram um volume considerável de
reclamações e denúncias de infra-
ções. Uma realidade comum a ou-
tros países, como mostra o estudo
High Performance in the Age of
Customer Centricity, realizado no
ano passado pela consultoria Ac-
centure: as respostas de mais de 4,1
mil consumidores em oito países
de cinco continentes (América Lati-
na, inclusive) revelam que o serviço
de atendimento é a maior causa de
deserção e abandono de uma mar-
ca. Mas o Brasil se destaca no levan-
tamento: nove em dez brasileiros
entrevistados trocaram pelo menos
um provedor de serviços, em 2008,
devido à baixa qualidade do aten-
dimento. A qualidade do serviço foi
descrita como péssima ou ruim.

Dados divulgados pelo Ministé-
rio da Justiça, com base em traba-
lhos de monitoramento e fiscaliza-
ção realizados pelo Procon, sobre
as atividades reguladas, após quase
quatro meses da entrada em vigor
da nova regulamentação, indicam
que pouca coisa mudou realmente,
pelo menos sob a ótica dos consu-
midores. Segundo o ministério, fo-
ram instaurados 204 processos
contra empresas que descumprem
as novas regras. As operadoras de
telefonia continuam liderando o
ranking das empresas que apresen-
taram mais irregularidades, segui-
das de operadoras de cartão de cré-
dito, bancos e transportes.

"O problema não é apenas o fato
de que as reclamações continuam,
mas porque faltam resoluções con-
cretas para punir as infratoras", diz



Maria Inês,
do Pro-Teste:

faltam resoluções
concretas para
punir as empresas
infratoras

Maria Inês Dolci, coordenadora ins-
titucional da Pro-Teste -Associação
Brasileira de Defesa do Consumi-
dor. Ela lista três razões para isso: as
empresas não se adequaram total-
mente às novas regras, mas apenas
parcialmente; não solucionam os
problemas dentro de prazos razoá-
veis; e o consumidor acaba receben-
do vários protocolos, cada um de-
les, geralmente, sempre protelado,
sem que o usuário tenha qualquer
informação a respeito. "Já fizemos
várias denúncias, as reclamações
continuam e até o processo de mul-
tas deveria ser revisto. Os prazos de
execução precisam ser mais curtos,
pois as empresas autuadas têm
muito tempo para recorrer e a gen-
te nunca sabe se as multas foram
efetivamente aplicadas."

O fato é que o call center ainda
está longe de atender às normas es-
tabelecidas pelo governo federal,
como revela também uma pesqui-
sa feita em janeiro pela everis, con-
sultoria multinacional de negó-
cios e TI. Foram entrevistados 67
fornecedores de serviços e produ-
tos dos setores financeiro, telefo-
nia fixa e móvel, transportes ter-

restres, planos de saúde e seguros.
"Como indicam as multas que es-
tão sendo aplicadas, muitas com-
panhias não levaram tão a sério o
novo decreto-lei. A percepção que
temos é que se trata de uma ques-
tão de falta de comprometimento
com o cliente", diz Rodrigo Gonsa-
les, sócio responsável pela área de
business da everis Brasil.

Mas há, agora, também, o com-
plicador da crise econômico-finan-
ceira, insistem analistas do merca-
do e empresários do setor. "Com
certeza, a crise vai afetar a possibili-
dade de melhor atendimento, pois
existe a preocupação das empresas
de reduzir custos, fazer ajustes nos
contratos de terceirização dos ser-
viços. E, se uma empresa reduz in-
vestimento, significa cortar pesso-
as voltadas ao atendimento. Agora,
qual ê o impacto que isso pode cau-
sar ao consumidor é difícil mensu-
rar neste momento", analisa Célia
Sarauza, gerente de consultoria da
IDC, que inicia um novo estudo so-
bre o mercado brasileiro de call
center, considerando o novo cená-
rio da economia.

Para a Abrarec, existem dificul-
dades que precisam ser superadas.
"Fizemos uma megapesquisa com
todas as empresas regulamenta-
das e observamos que, com exce-
ção de quatro ou cinco, as restan-
tes se adequaram com facilidade a
quase tudo - opção de cancela-
mento, 0800 no celular, opção de
atendimento humano etc. Mas há
duas exigências inexequíveis: o
tempo de atendimento em l minu-
to e a resolução do problema recla-
mado em cinco dias. O atendimen-
to em 60 segundos é de uma infeli-
cidade total, não pode ser admi-
nistrado. Não é uma questão de
treinamento ou de contratar mais
pessoal, é de incapacidade. As em-
presas não podem duplicar as ope-
rações e colocar funcionários ocio-
sos", defende Roberto Meir.

Essas dificuldades são maiores
no setor de telefonia móvel, aponta
Miguel Cui, da Claro. A operadora
tem hoje 38 milhões de clientes,
recebe 10 milhões de chamadas
por mês que são atendidas por

operadores e 40 milhões de cha-
madas/mês no sistema de consulta
automática. "Ao contrário dos ban-
cos, temos um único número de
SAC para atender os consumidores.
Não podemos transferir ligações, o
que piora a qualidade do atendi-
mento, pois o call center demora
em média de 3 a 4 minutos para
dar um protocolo. Além disso, com
a impossibilidade de transferir li-
gações, se um usuário precisar fa-
zer mais de uma reclamação, nosso
atendente não vai conseguir resol-
ver em um minuto. Perdemos um
pouco de flexibilidade", destaca
Cui. "Nossa expectativa é de que si-
tuações mais delicadas que os call
centers enfrentam, inclusive ope-
rar em cenários de intempéries ou
mesmo calamidades, sejam trata-
das como exceção. O governo pre-
cisa flexibilizar determinados as-
pectos da lei", afirma.

Enquanto as mudanças não sur-
gem, é preciso evitar reduzir ou
postergar investimentos na melho-
ria de atendimento, avaliam analis-
tas do mercado. Para Célia, da IDC,
há inovações que podem melhorar
não só a prestação de serviço, como
também o atendimento. "E preciso
ampliar as opções de atendimento
(e-mails, chat, telefonia celular, web
sites) e investir em novas tecnolo-
gias que possam acelerar a tomada
de decisão nos call centers."

O diretor da área de CRM para a
América Latina da Accenture,
Giancarlo Berry, acha que, em mo-
mentos de crise, torna-se mais im-
portante reter a base de clientes da
empresa, porque o custo de aqui-
sição ê maior do que o custo de re-
tenção. "É natural que as empre-
sas, em época de crise, diminuam
ou concentrem seus investimentos
em áreas onde os benefícios pos-
sam ser melhores, em termos de
custo-benefício. Mas elas preci-
sam trabalhar mais fortemente
para melhorar a experiência de re-
lacionamento com os clientes com
o objetivo de reduzir o nível de
perdas. Não ê uma questão de re-
gulamentação de normas de aten-
dimento ou não, é uma questão de
sobrevivência", afirma Berry.
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