
partir de abril de 2009, o consumi-
dor do Estado de São Paulo, por
meio da Lei 13.226/08, regulamenta-

da pelo Decreto Estadual 53.921/08, poderá
cadastrar números de telefones fixo ou mó-
vel, que estiverem em seu nome, no
Cadastro para Bloqueio do Recebimento de
Ligações de Telemarketing que será geren-
ciado pela Fundação Procon SP. E o que isto

impacta? Muito tem se falado da re-
dução drástica de empregos diretos
na área de telesserviços, bem como
de toda a cadeia de relacionamentos
ligados à atividade. Mas o que não
podemos esquecer é que toda ativi-
dade bem-sucedida e séria deve ser
alicerçada em conceitos de respeito
ético aos direitos de cada um. É sabi-
do que as empresas prestadoras de
serviços pactuam desse conceito,
tanto que, aderiram ao Código de
Ética criado pelas entidades mais
respeitadas do país - ABT e Abemd.
O mercado contratante também
acompanha de perto o movimento
que as empresas têm feito para a
profissionalização do setor.

Sugiro então que façamos uma
reflexão sobre o assunto, colocando
em pauta outro ponto de vista para
o Do Not Call List. Ao invés de dar-
mos foco intensivo na redução de
postos de trabalho (o que eu real-
mente não acredito que ocorrerá de

forma substancial), quero mostrar outro
lado da moeda. Ora, cada vez mais, o pla-
no estratégico das ações de vendas, elabo-
rado, de maneira bem consistente, em
parceria entre o cliente e o prestador de
serviços, e discutido desde o início do bu-
siness, será o verdadeiro quinto elemento
das ligações que estão por vir. Entendo
que se existem consumidores que não
gostam de comprar por telefone, do outro
lado existe também uma legião de admi-
radores que considera este canal de con-
tato uma das formas mais inteligente,

rápida e segura para se obter serviços ou
produtos.

Será que o foco das empresas neste novo ce-
nário não deverá ser o de encontrar esses con-
sumidores? O que a Lei 13.226/08 está fazendo
é separar o joio do trigo! Quem não compra
por telefone, continuará com esta opção, e
isto não é uma novidade!

Já está na hora de considerar que ações diri-
gidas para grandes massas de consumidores,
sem a devida segmentação das informações,
estão ficando cada vez mais fora de moda e,
principalmente, fora dos orçamentos atuais
das empresas, que buscam encontrar soluções
inteligentes e mais baratas para conquistar
clientes. A utilização de modelos estatísticos
que segmentam milhares de nomes tem se
tornado premissa inseparável entre o planeja-
mento bem-sucedido das ações de vendas por
telefone, do processo de fidelização e da busca
da maximizacão de cada novo negócio.

Aprendemos nas universidades que o custo
para se conquistar um novo cliente varia de
cinco a oito vezes mais do que para mantê-lo.
Será então que não está na hora de focarmos
nos clientes que já temos, dando-lhe a aten-
ção prometida no momento da conquista?
Preocupamo-nos muito com o processo de
vendas, mas nos esquecemos que o ciclo de re-
lacionamentos bem gerenciado também faz
parte do Life Time Value (LTV) necessário para
manter clientes satisfeitos e rentáveis.

Precisamos começar a dar foco no valor do
cliente ao longo do relacionamento que tere-
mos com ele e não apenas no momento da
conquista. Que venha o Do Not Call List, pois
empresas diferenciadas e sérias já estão acos-
tumadas com ambientes de mudanças radi-
cais, pensando sempre a frente e na
possibilidade de novos desafios.

Um abraço.
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