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Estudo inédito
mostra as

dificuldades
de emplacar

operações offshore
nos contact

centers brasileiros

POR J E S S I C A 0 ' C A L L A G H A N

Um so
volume de operações

de contact center ao redor do mundo
aumenta significativamente a cada
ano. Concorrência acirrada, de -
manda aquecida, clientes cada vez
mais exigentes e a obrigatoriedade
desse serviço são alguns dos moti-
vos para o crescimento do setor. O
Brasil é referência quando o assun-
to é atendimento ao cliente. Os call
centers brasileiros sào extremamen-
te evoluídos quanto a capacitação e
qualidade de tecnologias. Mas com
tantas condições favoráveis será que
o Brasil tem os atributos necessários
para abrigar operações de offshore
- terceirização de serviços de outros
países - nesse setor?
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Para responder a essa pergunta, a
e-consultmg Corp., com o apoio e so-
licitação da Abrarec (Associação Bra-
sileira das Relações Empresa-Clien-
te), realizou, entre março e agosto do
ano passado, o estudo "Mercado de
contact center 2008 - plataforma de
offshore na América Latina", a maior
e mais completa pesquisa já realizada
para analisar esse mercado.

O levantamento foi feito com
exclusividade para a Consumidor
Moderno e apresentado no AIAREC
Sumrnít. O evento, realizado no Mé-

nhos para o setor, já que 98% do negó-
cio está no mercado interno, e também
apontar as deficiências a serem resolvi-
das para que o Brasil se torne um mer-
cado em potencial", explica Stan Braz,
diretor-executivo da Abrarec.

O bom desempenho do setor
vem atraindo as atenções de uma
gama cada vez maior de concorren-
tes, inclusive oriundos de outros
setores e assim como na maioria
das demais indústrias de relevân-
cia mundial as empresas de contact
center vêm se deparando com uma

crescente e difusa pressão compe-
titiva para oferecer os melhores e
mais flexíveis serviços a um preço
cada vez menor. O estudo consta-
tou que os recursos são limitados e
a janela de tempo para exploração
das oportunidades é finita, por isso
é importante que as empresas visu-
alizem onde estão as oportunidades
mais fáceis de serem exploradas e de
maior relevância estratégica.

Diante dessa turbulência, a
maioria das empresas brasileiras
se vê atribulada em meio a uma

xico pela Padrão Eventos, IMT do
México e Izo System da Espanha,
reuniu os mais importantes executi-
vos da América Latina, de Portugal e
da Espanha para trocar experiências,
analisar novos comportamentos de
compra e ditar tendências.

O objetivo do estudo foi enten-
der o mercado latino-americano, suas
conjunturas, condicionantes, oportu-
nidades e ameaças, além de oferecer
aos CEOs das empresas de contact
center idéias que os ajudem a com-
preender, aprofundar e se preparar
adequadamente para aproveitar as
oportunidades latentes.

O diagrama foi estruturado de
acordo com a análise da e-c onsulting
e visou explorar as oportunidades em
desenvolvimento da indústria do con-
tact center na região. "O estudo tem
como objetivo mostrar novos cami-

Abra os olhos
Veja dicas para ser competitivo no mercado de offshore

Um processo de expansão internacional jamais deve ser feito sob uma
pressão acentuada de caixa, correndo o risco de, em situações adversas,
incapacitar a empresa a realizar mudanças emergendais.
A base atual de clientes é o local perfeito para iniciar um processo
de expansão internacional, especialmente no caso de clientes
internacionais com operações em países interessantes para a empresa
de contact center.
É importante ter uma rede de parceiros globais de infraestrutura com
atuação nos países-alvo para garantir a padronização e a escala das
operações da empresa de modo eficaz.
Manter um time de executivos mistos, aliando a cultura e os
conhecimentos locais com os objetivos regionais da empresa.
Para garantir a rápida estruturação do modelo de negócio da empresa
nos demais países, é necessário adotar modelos replicáveis de captação,
treinamento e alocação de operadores.
Modelos replicáveis de estruturação e gestão de operações para

assegurar altos padrões de qualidade e eficiência aos clientes,
independentemente do local onde o serviço está sendo fornecido.
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Taxa de crescimento
A indústria do contact center está crescendo em ritmo acelerado, Com
exceção do Brasil que se concentra mais no atendimento das demandas
internas e vem perdendo oportunidades importantes para atender a
demandas internacionais.

e a Colômbia, a melhor opção para
operações de menor custo e nível de
exigência/complexidade.

O Brasil não consegue absorver
o crescimento do offshore de con-
tact center na América Latina es-
sencialmente pelos elevados custos
operacionais, altas taxas de encargos
sociais, sistema tributário penoso e
míraestrutura em formação. Além
disso, o Brasil também apresenta
deficiências quanto à oferta de pro-
fissionais bilíngües, estimados em
dez milhões de pessoas que falam
inglês e quatro milhões que domi-
nam o espanhol, majoritanamente
das classes A e B. Outro fator que
dificulta a presença do Brasil nesse
mercado é o foco nas operações no
mercado interno. O tamanho ex-
pressivo da oferta nacional leva a
maioria das empresas a competir
pelo atendimento de demandas in-
ternas, que neste momento passam
por uma fase de maturidade e certa
estagnação no crescimento.

Cenário
O estudo constatou também que

todos os países vêm passando por um
período de crescimento médio ern
torno de 6% ao ano, enquanto que
a metade dos países tem mantido a
inflação sob controle com taxas em

não absorve o crescimentoj.
de operações de offshore/contact center?
x Elevados custos operacionais, altas taxas de encargos sociais, sistema tributário penoso e infraestrutura

em formação,
x Baixa oferta de profissionais bilíngües, estimados em dez milhões de pessoas que falam inglês e quatro milhões

que falam espanhol, sendo elas majoritariamente das classes A e B.
x Foco das operações no mercado interno: o tamanho expressivo do mercado leva a maioria das empresas

a competir pelo atendimento de demandas internas, que passam por um momento de maturidade e certa
estagnação no crescimento.

série de dados e oportunidades de-
sestruturadas, o que impede essas
companhias de tomarem decisões
sólidas sobre expandir suas ope-
rações para outros mercados na
América Latina, pois estão ocupa-
das com o momento competitivo
atual no mercado nacional, bus-
cando explorar os melhores cami-
nhos para construir uma estratégia
competitiva eficaz e sustentável.

Quem pode e
quem não pode

Os países da América Latina e o
Caribe têm uma presença interessan-
te nesse setor: crescimento próximo
de dois dígitos para os próximos cinco

anos, com faturamento estimado em
US$ 5,01 bilhões. Segundo os dados
coletados para este estudo, espera-se
que esse valor supere os US$ 17 bi-
lhões em 2015. Os posicionamentos
mais interessantes para a região, se-
gundo a pesquisa, envolve a presen-
ça competitiva na América Latina,
atendimento do mercado americano
de língua inglesa e atendimento do
mercado latino nos Estados Unidos.

Dentre os países analisados, os
três mais atrativos para hospedar
operações de contact center/offshore
são a Argentina, que tem a melhor
opção para otfshore de língua ingle-
sa; o México, corno a melhor opção
para offshore de língua espanhola;
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torno dos 4%. A outra metade oscila
em torno de taxas que variam entre 7
e 8%, embora a média seja de 56 dias
para a abertura de um novo negócio.
O Brasil é a grande potência econô-
mica regional seguido pé] a Argentina,
Colômbia e México, e finalizado por
um outro bem mais homogêneo, de
países com PIB menor, como Costa
Rica, Panamá, Guatemala e Paraguai.

Além disso, o estudo chegou a
urna conclusão curiosa. Dois dos
mais promissores mercados para
operações de offshore - Argentina e
Costa Rica - são exatamente os paí-
ses com as maiores taxas inflacioná-
rias, o que representa um momento
de dinamismo da economia local.
Outro dado levantado para analisar
a performance dos países foi o tem-
po para abertura de um novo negó-
cio (veja o gráfico).

A língua falada e a quantidade
de profissionais bilíngües são tam-
bém aspectos importantes na hora de
analisar caso a caso. Os destaques em
termos de base lingüística são a Ar-
gentina, Costa Rica, Panamá e Mé-
xico. A Argentina é a maior prove-
dora de serviços em duas línguas da
América Latina. Cerca de 13% dos
profissionais técnicos falam inglês
e 17% dos profissionais dominam
duas línguas. A Colômbia - que tem
o espanhol mais neutro da América
Latina - terá 30% dos estudantes fa-
lando inglês até 2010. A Costa Rica
tem o inglês como segunda língua
obrigatória, já o México possui 18%
da população falando inglês, e no
Panamá algo surpreendente: mais de
50% da população economicamente
ativa é bilíngüe.

Propostas
O atendimento competitivo da de-

manda local vem demonstrando um
alto grau de maturidade e desaqueci-

mento. O tamanho limitado dos fluxos
internacionais do offshore pode não ser
interessante para a estratégia de cresci-
mento das empresas.

Porém o atendimento do mercado
americano em língua inglesa ainda
que a exploração desse posicionamento
torne necessário o treinamento dos ope-
radores na língua inglesa - pode crescer
pela proximidade dos países em termos
de fuso horário.

Assim como o atendimento do
mercado latino dos EUA em língua
espanhola, que no mesmo caso do
item acima necessitará de treinamen-
to, também possui boas perspectivas.

E agora?
As conclusões do estudo mos-

tram que o cenário da indústria de
contact center na região da Amé-
rica Latina é positivo. A alta taxa
de crescimento impulsiona as boas
condições político-econômicas na

Taxa de
crescimento
dos PAs
O índice de crescimento dos PAs
dedicados ao BPO se aproximará
do nivel de expansão dos PAs
dedicados a atividades iri-house

em milhares 730

2003

O universo do
na América Latina

Os países que apresentam os maiores mercados em termos de
faturamento e número de ponto de atendimento ou PAs (segmento
terceirizado) são o México (com 75 mil PAs terceirizados e U$ 1,3 bilhão
de faturamento) e a Argentina (com 12 mil PAs e U$ 288 milhões de
faturamento).
Enquanto Colômbia, Guatemala e Argentina crescem significativamente
dentro do setor, o México apresenta urn crescimento decrescente, em
torno de 17%.
Quando o assunto é a concorrência internacional, a Atento lidera
o mercado na Guatemala (30%), na Argentina (27%) e na
Colômbia (17%).
Colômbia, Guatemala e Panamá são os países que se destacam em
relação ao volume de empresas locais mais competitivas.
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Tempo médio
para abertura de
um novo negócio
O Brasil é o país com o pior
tempo médio para abertura de
um novo negócio; Costa Rica e
Paraguai também não possuem
prazos satisfatórios

Custos

74

DIAS

Mão de obra
A Costa Rica tem uma mão de
obra qualificada, apresentando
um custo mais barato até
mesmo de países com menor
grau de desenvolvimento

A região que engloba países como
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica e México possui urna
estrutura de custos abaixo da
média encontrada nos Estados
Unidos e na Europa Ocidental

Tal fenômeno é ampliado pela
crescente rejeição dos grandes cen-
tros consumidores mundiais, -como
é o caso dos Estados Unidos -, e dos
serviços terceirizados para países
como índia e Filipinas devido às
barreiras culturais existentes entre
os povos. Esse fato gera um cenário
favorável para a América Latina,
que pode absorver as demandas ine-
rentes ao desenvolvimento dos seus
mercados locais.

Esse contexto tem mostrado uma
série de oportunidades, tanto em
termos de posicionamentos possí-
veis quanto de estratégias de entra-
da para explorá-los. Elas devem ser
encaradas à luz das peculiaridades
de cada país e ajustadas dentro de
um processo estratégico consisten-
te para que seja possível organizar
uma expansão sustentável. Mas para
o Brasil essa tarefa fica difícil diante
das barreiras lingüísticas e da falta de
incentivo do governo. No entanto, o
País ainda pode virar a mesa.

maioria dos países. Esses fatores têm
estimulado uma movimentação cada
vez maior de grandes empresas inter-
nacionais na região, e a maioria dos
mercados locais tem passado por um
processo acelerado de maturação e
consolidação, o que sinaliza um pe-
ríodo dinâmico para a indústria e de-
monstra que as empresas estão apos-
tando na sustentação do fenômeno da
migração de PAs (Posições de Atendi-
mento) para a região.

Radiografia
Países em ascensão para o offshore/contact center
« Argentina - infraestrutura, mão de obra e incentivos abrem espaço

para inúmeros posicionamentos e estratégias em espanhol e inglês.
K Colômbia - incentivos e mão de obra barata permitem custos

competitivos no idioma espanhol.
* Panamá e Costa Rica - excelente infraestrutura e mão de obra bilíngüe

viabilizam offshore na língua inglesa.
» Guatemala - está ampliando rapidamente sua infraestrutura e

crescendo com serviços de baixo valor.

Países em declínio para o offshore/contact center
%• Brasil - altos encargos tributários e trabalhistas, além de foco excessivo

no mercado local.
* México - indústria no país demonstra sinais de estagnação, agravada

pela alta dependência da economia americana.
* Paraguai - falta de estrutura dificulta a montagem e operação de

negócios.
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