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Avanço de redes como Twitter e Facebook obrigam empresas de telemarketing a se 
reinventarem 
 
"O avanço das redes sociais representa o fim do atual modelo de call center." A afirmação é de 
Roberto Meir, presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). 
Para o executivo, os investimentos feitos pelas centrais de atendimento em tecnologia não são 
suficientes para melhorar a qualidade de atendimento ao consumidor. 
 
"O cliente se transformou em gerador de mídia e ampliará cada vez mais o uso das redes 
sociais como o Twitter e o Facebook a seu favor. Nos Estados Unidos, de cada dois 
comentários publicados em redes sociais, um é para falar mal de empresa", afirma Meir. As 
companhias que quiserem manter bom relacionamento com seus clientes devem migrar para 
as chamadas centrais de colaboração, acredita Meir. "Neste modelo o consumidor colabora 
com a empresa; a empresa com o consumidor e o consumidor com o consumidor", afirma. 
Uma companhia que estiver antenada às necessidades dos clientes, expressas diariamente nos 
sites, conseguirá apresentar soluções mais rápidas e eficazes. 
 
"O consumidor colabora com a empresa publicando informações em uma rede social sobre o 
defeito do produto. A empresa colabora com o consumidor fornecendo o caminho para a 
solução do problema. Este rastreamento das informações publicadas nos sites de 
relacionamento pode ser feito a partir de uma parceria com o Google, por exemplo", afirma 
Meier. 
 
Recentemente, a Atento Brasil anunciou investimento de US$ 5 milhões para trazer ao país 
uma solução chamada Atendimento Pessoal Virtual (APV). Trata-se de um canal de 
comunicação com o consumidor, em tempo real, feito por meio do sistema de vídeochamada. 
 
"A Vivo, que é nossa cliente, já tem totens em funcionamento. Um deles está instalado em um 
shopping center de São Paulo e o outro em um centro de compras do Rio de Janeiro", informa 
Evandro Trus, diretor de produto da Atento Brasil. "Pela experiência que temos em outros 
países, dentro de seis a sete meses devemos estar com cerca de 60 totens em 
funcionamento", prevê. 
 
Com tela sensível ao toque, os totens possibilitam a digitalização de imagens, impressões de 
documentos e transações financeiras. Os clientes também terão à disposição serviços como 
cadastramento de propostas de cartão de crédito, entre outros. O diferencial está no fato de o 
cliente poder olhar e falar com o atendente pelo monitor do aparelho. 
 
Para Meir, da Abrarec, no entanto, tais máquinas são apenas soluções paliativas. "Não acredito 
que este seja o caminho para solucionar os problemas de atendimento enfrentados pelos 
consumidores no Brasil", diz. "Em nenhum lugar do mundo a videochamada foi sucesso", 
afirma Paulo Neto Leite, presidente da Dedic, que também atua como call center. 
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