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Nos seis primeiros meses de 
implantação da Lei Estadual  no 
13.226/2008, conhecida como 
“Não perturbe” — que permite 
ao consumidor paulista cadas-
trar sua linha telefônica e im-
pedir ligações de empresas de 
telemarketing —, mais de 520 
mil telefones foram bloqueados 
no Estado de São Paulo. Foram 
mais de 300 mil pessoas que se 
sentiam incomodadas com as 
chamadas de vendedores de 
produtos e serviços. 

Estudo feito pela ZipCode, 
empresa de tecnologia da infor-
mação que fornece dados para o 
setor de call center, mostra que 
60% dos números são de tele-
fones fi xos e 40% de celulares, 
enquanto 71% dos bloqueios se 
concentram na região da capital 
paulista e da Grande São Paulo, 
23% no interior e 6% no litoral.

A faixa etária que mais se 
sente incomodada com as ligações 
dos contact centers é a terceira 

idade: 58% dos consumidores 
que restringiram as chamadas têm 
mais de 60 anos. “Concluímos que 
este perfi l de consumidor não tem 
grande voracidade de consumo e 
também faltam produtos e servi-
ços que poderiam ser oferecidos 
para a terceira idade”, explica Ri-
cardo Sleiman, CEO da ZipCode. 

O levantamento, feito entre 
1o de abril e 26 de setembro, 
computou 526 mil telefones blo-
queados. O número representa 

aproximadamente 1% dos 53,6 
milhões de telefones do Estado 
de São Paulo (11,4 milhões de 
aparelhos fi xos e 42,2 milhões 
de celulares). “Pela baixa adesão 
concluímos que o consumidor 
reclama do serviço, mas não quer 
ser excluído. Ele espera melhor 
abordagem e segmentação na 
oferta de produtos pertinentes 
ao seu perfi l”, destaca Sleiman. 

A pesquisa foi feita com base 
nos números de telefone ca-

O setor de call center no Estado  
de São Paulo terá incremento de 6% 
em 2009 sobre o faturamento de R$ 
4 bilhões obtido no ano passado, de 
acordo com o Sindicato das Em-
presas Paulistas de Telemarketing, 
Marketing Direto e Conexos (Sintel-
mark). O Estado representa cerca 
de 60% do mercado nacional. 

Segundo Stan Braz, diretor 

presidente executivo da entidade, 
a lei de bloqueio de ligações de te-
lemarketing afetou principalmente 
empresas que utilizam o telefone 
para vender produtos, como assi-
naturas de jornais e revistas. “As 
vendas via telemar keting caíram um 
ponto percentual neste ano, passan-
do de 24% para 23% do faturamen-
to do setor. Já a área de cobranças 

cresceu 4%”, explica Braz. 
Para 2010, a expectativa é de 

crescimento entre 5% e 6%. As 
eleições do ano que vem podem 
impactar o setor de maneira ne-
gativa, teme Braz. “Mais pessoas 
poderão pedir o bloqueio para 
não receber ligações de políticos, 
só que as campanhas estão libe-
radas no telefone”, lembra. (AM)

Bloqueio não prejudica crescimento em SP
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Terceira idade representa 58% dos bloqueios de telemarketing
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dastrados no Procon-SP para 
bloqueio de ligações de telemar-
keting cruzados com o banco 
de dados da empresa, já que o 
Procon não fornece nome ou CPF 
dos consumidores para a consulta 
das empresas de telemarketing. 
O consumidor pode também so-
licitar a retirada do cadastro. Em 

São Paulo, 2.730 linhas 
foram desbloqueadas e 
voltaram a receber ofer-
tas de telemarketing.  

Entre abril e setem-
bro foram registradas 
1,4 mil reclamações de 
consumidores contra 
empresas que continu-

aram ligando para te-
lefones cadastrados. A 

legislação prevê multas de 
R$ 212 a R$ 3,2 milhões, mas 

ninguém foi punido. “Muitas 
reclamações são contra empresas 
que pedem doação ou fazem co-
brança, e isso é permitido. Quando 
fi ltramos as reclamações, resta um 
número muito pequeno”, explica 
Carlos Coscarelli, assessor-chefe 
do Procon-SP. 

Exportação
A lei paulista foi “exportada” 

para outros Estados. No Mato 
Grosso do Sul, 2,5 mil linhas foram 
bloqueadas desde julho. No Para-
ná, os usuários de telefonia fi xa e 
móvel podem escolher se querem 
ou não receber ligações de telemar-
keting desde o início de setembro. 
Rio Grande do Sul e Espírito Santo 
já sancionaram leis de restrição 
aos call centers e outros Estados, 
como a Bahia, estudam medidas 
semelhantes. “A ideia é avançar 
nos Estados para termos uma lei 
federal”, diz Coscarelli.
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