
Tanto o assunto quanto a polí-
tica BPO são novos no Brasil.
"Temos players internacio-

nais fortes e, internamente, vemos
empresas provenientes do mercado
de contact center se posicionando
para ter ofertas e ampliar suas car-
teiras de produtos", justifica
Wanderley Schmidt Campos, dire-
tor-executivo da Todo! BPO. "Ou
mudávamos nossas ofertas ou não
conseguiríamos competir no merca-
do. Não deixamos o contact center,
que é o que sabemos fazer, mas
evoluímos para customer services",
conta Luciana Gonçalves, gerente
executiva da nova área na Algar

Tecnologia. Desde 2007, a empresa
oferece serviços de BPO, com a cria-
ção do que a empresa batizou de out-
sourcing de confiança. O cliente
pode contratar desde os projetos ini-
ciais de engenharia física, infraes-
trutura tecnológica e processos de
negócios, chegando à entrega final
da eficiência operacional. Para evo-
luir nos negócios internos, dentro
da sua carteira de clientes, a Algar
desenvolveu patamares de serviço
que podem ser adquiridos de acordo
com as necessidades das empresas.

As camadas das operações vão
desde a terceirização impulsionada
pela redução de custos, na qual ape-

nas os recursos tecnológicos ou
humanos são contratados, até es-
tratégias de otimização e melhorias
dos processos. A executiva justifica
que os clientes começam nas pri-
meiras camadas e, ganhando con-
fiança, agregam novos serviços.
Luciana exemplifica o sucesso do
BPO da Algar com o case de uma
companhia de telefonia que passou
do 1° lugar do ranking de reclama-
ções da Agência Nacional de
Telecomunicações, a Anatel, para
o 8°, reduziu R$ 55 mil por mês em
PAs e ainda obteve lucro de R$ 4
para cada R$ 1 investido, após a im-
plantação do novo processo.



Já a CSU decidiu apostar na pro-
posta de BPO integrado com full
service para as bandeiras de cartões
de crédito que atende, entre elas
Visa, Mastercard e American Ex-
press. "Nosso trabalho começa a
partir do momento que o cliente
passa o cartão", diz Paulo Favorito,
gerente comercial da CSU. Os paco-
tes de BPO abrangem análise de cré-
dito, processamento dos dados,
gravação e emissão dos cartões e
welcome kits, prevenção à fraudes,
expedição de faturas e emissão de
cartas, atendimento 24 horas a
usuários e agências, serviços de co-
brança, controle operacional e

contábil, desenvolvimento e
manutenção dos sistemas, e
serviços de atendimento pela
internet. Para ele, com a
oferta destes serviços, os
clientes podem focar em seus
negócios, deixando a infraes-
trutura para companhias
especializadas.

"Sair da terceirização de
serviços específicos para a
gestão e otimização dos pro-
cessos" é o conceito de BPO
para Marco Antônio de Oli-
veira Theodoro, diretor de no-
vos negócios da Tivit. Para
sair dessa vala comum, a em-
presa que se candidatar a ser
prestadora de serviços deve
ter uma visão holística da ca-
deia de valor do seu cliente, o
que significa pensar além do
callcenter. "Atendimento é
muito maior que atender le-
gislações como a Lei do SAC
ou do not call. Precisamos ver

o mercado do cliente e como ele está
sendo afetado pela crise mundial",
afirma. Theodoro exemplifica as
práticas adotadas pela Tivit com um
case de uma seguradora, no qual
combinou o BPO de Voz (gestão de
sinistro e atendimento aos clientes)
e o BPO Non-Voice (feito pelo escri-
tório virtual, que oferece a gestão de
corretores, infraestrutura de TI e
sistemas aplicativos). De acordo
com o executivo, essas técnicas co-
laboram para que haja, de forma in-
tegrada, uma base de inteligência
com sistema de gestão da informa-
ção, análise estatística dos serviços
prestados e força de vendas, assim
como a realimentação da base de da-
dos após a prestação de serviços,
permitindo que o BPO seja orienta-
do e permeie a empresa.

OS MODELOS INTERNACIONAIS
Gerenciar a tecnologia de uma

base de clientes que aumenta 1,5
milhões por mês foi o grande desa-
fio imposto à IBM pela empresa in-
diana de telecomunicações Bharti
Airtel - hoje, com 92 milhões de
clientes. "É um case que foge a to-
dos os modelos", afirma Roberto

Atayde, executivo da área de comu-
nicações para América Latina da
IBM. A empresa é responsável por
toda a área de TI da operadora e pelo
contact center (em 2004, a IBM
comprou o callcenter indiano
Daksh, especialmente para atender
a Bharti). O grande diferencial
apontado por Atayde é o contrato
baseado em percentuais da receita.
"Não se trata apenas de terceiriza-
ção , mas de um processo de maximi-
zação contínua, com foco constante
no aperfeiçoamento, não apenas no
que é mais rápido", esclarece. O
contrato on-demand foi assinado
em 2004 e seu formato maleável
permitiu que as empresas cami-
nhassem lado a lado, o que contri-
buiu para o crescimento da parceria.
De acordo com Atayde, este é o pri-
meiro case de terceirização comple-
ta de TI em uma operadora de
telecom. "O coração do acordo não
é o outsourcing, mas a transforma-
ção", afirma.

A parceria de dez anos entre a EDS
e a Ticket na terceirização de con-
tact center e back office rendeu o
reconhecimento da Accor Global
(controladora da Ticket) à prestado-
ra de serviços. Esse prestígio veio
com a escolha da EDS para fazer o
atendimento aos hóspedes da Accor
Hospitality de todo o mundo. Para
este novo desafio, a empresa aposta
em seis unidades de atendimento
divididas ao redor do mundo, ade-
quadas de acordo com o idioma. Já
em relação à parceria com a Ticket,
Fábio Moura, gerente estratégico de
BPO na América Latina da EDS,
conta que, nos últimos dez anos,
foram adequados os processos de
segmentação e as plataformas de
atendimento ao crescimento da em-
presa, resultante da digitalização
do processo, que passou de vouchers
em papel para cartões magnéticos.
Hoje, 80% do atendimento é feito
pela EDS. "Um modelo de co-gestão
sustentado pelo verdadeiro espírito
de parceria e entendimento profun-
do do negócio do cliente e seus desa-
fios", são os segredos de um bom
processo de terceirização dos negó-
cios, afirma Moura.
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