
UANDO SOA O APITO da

antiga fábrica de teci-
dos no pequeno muni-
cípio de Poá, logo após
os limites da periferia
leste de São Paulo, não
se veem operários de
macacão e marmita de
volta à vida ou prepara-

dos para começar um novo turno de tra-
balho. A imagem, que era comum na Bra-
siliana Produtos Têxteis até meados dos
anos 1990, quando a fábrica encerrou as
atividades, agora é outra. No lugar de ve-
teranos operários, um batalhão formado
na imensa maioria por jovens e mulheres.

Nos galpões, não há mais nenhuma
máquina à vista. No lugar dos teares es-
tão milhares de mesas, separadas por
divisórias, onde os funcionários se sen-
tam diante de terminais de computador.
Não são telefonistas, pois não há apare-
lhos de telefone nas baias. São operado-
res de telemarketing, contratados pe-
la empresa TMKT, que há cerca de um
ano e meio adquiriu as antigas instala-
ções industriais e as transformou em
um centro de operações avançado.

A estratégia da companhia, que na
unidade de Poá efetua contatos com
clientes de empresas como bancos e
operadoras de telefonia, consistiu em
se instalar num local próximo da ca-
pital, mas com custos mais baixos do
que os cobrados em uma grande cida-

de, desde a carga tributária até o pre-
ço do terreno. "Podemos estar fisica-
mente em qualquer local, desde que ha-
ja mão de obra disponível", diz o presi-
dente da TMKT, Alexandre Jau. Além
disso, a escolha de uma antiga instala-
ção fabril é um exemplo literal do mo-
vimento de migração dos postos de tra-
balho do setor industrial para o de ser-
viços - tendência que se acentua cada
vez mais nos anos recentes.

No segundo trimestre deste ano, o setor
de serviços, que engloba áreas como tele-
comunicações, financeira, de educação e
de tecnologia da informação, constituiu
um ponto de apoio à retomada do cresci-
mento do PIB, com alta de 1,9%. De acor-
do com a Confederação Nacional de Ser-
viços (CNS), ao longo do primeiro semes-
tre, nos piores momentos da crise finan-
ceira internacional, o setor foi responsá-
vel por 264 mil dos 300 mil postos de tra-
balho criados na economia.

O segmento de telemarketing em-
pregava, no fim de 2008,1,075 milhão
de profissionais, crescimento médio
de 10% ao ano em uma década. Quase
um terço desse efetivo trabalha no es-
tado de São Paulo, de acordo com o pre-
sidente do Sindicato Paulista das Em-
presas de Telemarketing (Sintelmark),
Stan Braz. O executivo diz que a previ-
são de aumento das vagas, neste ano de
menor atividade econômica, é de 6% a



8%. "Além de ser uma porta de entrada
para o mercado de trabalho, o setor in-
veste pesadamente no treinamento dos
funcionários", acrescenta.

Uma pesquisa da Associação Brasilei-
ra das Relações Empresa Cliente (Abrec)
mostra que o setor é, de fato, um gran-
de empregador, mas paga pouco aos fun-
cionários, na comparação com a indús-
tria. A remuneração média de um opera-
dor de telemarketing é de 691 reais, com
carga de seis horas diárias. "Os salários
são baixos porque representam um iní-
cio de carreira, como eram os empregos
de entrada nas fábricas, na era indus-
trial", compara Braz.

Outra explicação, não oficial, para as
remunerações beirarem o salário míni-
mo tem relação com a entrada de gran-
des operadoras de telecomunicações
nesse mercado. Até o fim dos anos 90,
todos os funcionários de call centers
eram filiados ao mesmo sindicato pro-

Economia. A TMKT optou
por Poá, na Grande São Paulo,
para fugir dos custos da capital

fissional, que mantinha um piso salarial
mais elevado, na casa dos 750 reais. Co-
mo o mesmo trabalho começou a ser fei-
to por funcionários das teles, que não re-
cebiam de acordo com esse patamar mí-
nimo, todas as empresas teriam sido le-
vadas a cortar custos salariais em nome
da competitividade. Mesmo assim, o se-
tor continua a atrair candidatos.

Mais do que a oportunidade do pri-
meiro emprego, o telemarketing tem
representado um caminho para a for-
malização de mão de obra. Alessandra
Alves da Silva, de 20 anos, mora em Su-
zano, município vizinho de Poá, e já
trabalhou como auxiliar de escritório,
sem carteira assinada. Leva dez minu-
tos para chegar à TMKT, onde trabalha
há um ano e cinco meses. "Com um em-
prego certo, posso me manter e come-
çar uma faculdade de Recursos Huma-
nos em Mogi das Cruzes", planeja.

A poucas baias de distância, Palo-
ma de Oliveira, de 23 anos, conta uma
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história similar, mas ressalva que vê o
emprego atual como porta de entrada
para trabalhos mais bem remunera-
dos. "O telemarketing nos força a per-
der a timidez e aprender a conversar e
convencer o público. Isso abre oportu-
nidades em outras áreas", diz ela, que
sonha com a faculdade de Psicologia.
Moradora do bairro de Camargo No-
vo, na zona leste paulista, Paloma con-
cluiu o segundo grau e trabalhou co-
mo balconista, sem registro em cartei-
ra, até que conseguiu a vaga na TMKT,
há pouco mais de um ano.

Para ambas as profissionais, que tra-
balham na área de venda de cartões de
crédito, o mais difícil não é ter de en-
frentar o mau humor de muitos dos que
recebem as ligações não solicitadas. É
cumprir a meta de realizar uma média
de quatro negócios por dia, que é cobra-
da, em voz alta, por supervisores que
acompanham o ritmo das vendas em
cada fileira de mesas, enquanto anotam
em quadros cada pedido fechado.

O perfil dos operadores da TMKT
não difere muito do que se vê no se-
tor: mais de 80% de mulheres, com ida-
des por volta dos 22 anos, com segun-
do grau completo e, para a maioria, o
primeiro emprego. Mas há outra cate-
goria que foge a esse perfil, mas se en-
caixa com perfeição às necessidades do
cargo: pessoas que se consideram to-
talmente fora do mercado de trabalho,
mas ficam gratas ao receber um novo
alento profissional.

É o caso da ex-dona de casa Vicenza

O telemarketing
virou porta de
entrada no mercado
de trabalho ou
uma nova chance
para os mais velhos

Perfil. Alessandra Alves (abaixo)
segue o padrão: é mulher, jovem
e sonha com outra carreira

Queirós de Araújo, de 50 anos. Mãe de
dois filhos já criados, de 23 e 24 anos,
ela assistiu a uma reportagem na tevê
sobre as oportunidades no setor e de-
cidiu enviar seu currículo. "Vi o caso
de uma mulher que conseguiu o em-
prego e decidi tentar também. Estou
aqui há três anos", conta. O estímulo
do emprego motivou a operadora a ini-
ciar uma faculdade de Administração.
"Uso muito do que aprendo nas con-
versas com os clientes, que ficam com
uma boa imagem da empresa, mesmo
que não fechem negócio."

O presidente do Sintelmark avalia
que, dado o papel dos call centers na
geração de empregos, faltam progra-
mas públicos destinados à formação de
profissionais para a área, a exemplo do
que as entidades do Sistema S oferecem
à indústria e ao comércio. "Estamos em
busca de parcerias com o governo esta-
dual para tentar realizar treinamentos
nos telecentros, mediante contraparti-
das das empresas", afirma.

O presidente da TMKT diz que as empre-
sas do setor enfrentam dificuldades ao
buscar empréstimos do BNDES para fi-
nanciar empreendimentos que garantam
elevado nível de geração de empregos.
"Infelizmente, o segmento não conver-
sa com o governo", diz. Segundo o exe-
cutivo, o investimento nas adaptações do
imóvel para a inauguração da unidade de
Poá chegou a 4,8 milhões de reais. Além
das posições de atendimento, os galpões
abrigam um conjunto de servidores, res-
ponsável por gerenciar 2,8 mil linhas te-
lefônicas e realizar, automaticamente,
600 chamadas por minuto. Muitos des-
ses telefonemas são direcionados simul-
taneamente a outras unidades da empre-
sa, no bairro de Pinheiros, em São Paulo,
e Joinville, em Santa Catarina.

Para transformar a antiga fábrica de
tecidos em uma moderna central de
atendimento, a TMKT teve de investir
não só em tecnologia. Como a indústria
que ocupava as instalações não chegou
a ter nem 300 funcionários, mesmo nos
tempos de prosperidade, e agora as insta-
lações abrigam 4,5 mil profissionais, foi
preciso adaptar a estrutura. O número
de assentos sanitários foi ampliado de 12
para 250. Áreas como almoxarifado e es-
critórios de administração deram lugar a
salas de treinamento e até a um berçário.
"Precisamos de espaço, porque vamos
continuar a contratar", afirma Jau. •
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