
Lista "antitelemarketing" muda estratégias em SP 
Daniele Madureira  
 
A entrada em vigor da lei paulista 13.226/2008 em 1º de abril deste ano, que levou à criação 
de um cadastro de consumidores não interessados em receber ligações de telemarketing, faz 
com que as empresas revejam estratégias de abordagem. Entre elas, está foco maior na classe 
C, uma vez que as classes A e B estão entre as que mais rejeitam esse tipo de prática, 
segundo pesquisa da ZipCode, especializada em tecnologia da informação para marketing 
direto. O envio de malas-diretas, serviço que vinha perdendo espaço para o telemarketing e 
mensagens publicitárias enviadas por e-mail, também é uma alternativa.  
 
De acordo com a Fundação Procon de São Paulo, desde 1º de abril até ontem, 295.389 
consumidores fizeram o seu cadastro na lista que proíbe o recebimento de ligações de 
telemarketing. A multa para as empresas infratoras varia de R$ 212,82 a cerca de R$ 3,2 
milhões. Esses consumidores cadastraram 521.114 números de telefone. A ZipCode cruzou a 
lista do Procon-SP com o seu próprio banco de dados e identificou 516 mil números de telefone 
- 93% dos cadastrados são pessoa física e a maioria (61%) é de homens. A metade dos 
pedidos é de telefones da capital. 
 
A partir do nível de renda dos cadastrados (informação disponível em 30% da lista), a Zip 
Code concluiu que 41% estão nas classes A e B (com renda acima de 6,5 salários mínimos). 
Esses estratos da população correspondem, no entanto, a uma minoria, diz Alexandre 
Aldighieri, sócio da ZipCode. Segundo o IBGE, somam perto de 7% da sociedade. "Embora as 
classes populares - C, D e E - sejam 59% da nossa mostra, em termos proporcionais, a 
participação delas deveria ser bem maior", diz Aldighieri. Mas a representação abaixo do 
esperado de quem ganha até R$ 3 mil por mês na lista "antitelemarketing" se deve, segundo 
ele, à maior disposição desse grupo em receber chamadas. "Eles não se importam em ser 
abordados por operadores de call center e, em geral, se sentem prestigiados", diz ele. 
 
A investida sobre eles cresce em algumas empresas. Na System Marketing, por exemplo - 
dona de um call center com 450 posições de atendimento e que tem, entre os clientes, 
grandes financeiras e bancos de varejo, como o Bradesco -, a busca pelos consumidores da 
classe C saltou de 55% dos contatos para 70% neste ano. "Eles exigem um tempo maior de 
explicação do produto, mas se mostram mais receptivos", diz Guilherme Rocha, presidente da 
System Marketing. Boa parte dos contatos feitos com esse público, no entanto, também 
refere-se à cobrança de pagamentos atrasados. "A inadimplência é considerada depois de 180 
dias, ou seja, é um movimento que, agora, está refletindo a crise".  
 
A operadora de cartões de crédito Credicard afirma que investe firme nas classes C e D desde 
2006. Esse público, segundo Rui Marques, o superintendente de vendas, significa 60% da sua 
base. "Queremos continuar abordando as classes A e B, mas de uma maneira menos invasiva 
e, por isso, aumentamos as ações de mala direta", diz ele. A iniciativa, comparada ao call 
center, exigiu um investimento 25% maior. A Credicard envia perto de 4 milhões de 
correspondências por mês, 10% a mais do que antes da nova lei. 
 
Para Ricardo Sleiman, sócio da ZipCode, a lei indica que as empresas precisam se qualificar. 
"Em geral, houve redução de custos, uma vez que a companhia deixou de investir para buscar 
o cliente que não queria ser atingido", diz Sleiman. Para ele, o fato de que pouco mais de 500 
mil aparelhos foram cadastrados, equivalente a 1% da base de telefones fixos e móveis do 
Estado, mostra que o consumidor não é necessariamente contra o telemarketing. "Ele só não 
quer uma abordagem que não seja pertinente. Para isso, as empresas precisam qualificar o 
serviço". Fábio Adiron, especialista em marketing direto, diz que as empresas que dependem 
muito de um grande volume de contatos - como financeiras, bancos e operadoras de telefonia 
- tendem a banalizar essa relação, ao buscar quantidade.  
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