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Em março de 2009, uma lei 
que permite o bloqueio de ligações 
de empresas de telemarketing 
levou a Fundação Procon de São 
Paulo a colocar à disposição em 
seu site um serviço que permite 
ao consumidor cadastrar os nú-
meros de telefones fixos e móveis 
que deseja ver livres de chamadas 
deste tipo. Na época, a medida ge-
rou apreensão entre as empresas 
do setor, que temiam uma perda 
considerável de clientes.

Um ano após a entrada em 
vigor da lei, apelidada de “Do 
not call”, as perspectivas são 
outras, e as mesmas empresas 
já se acostumaram à ideia.

Segundo Ricardo Sleiman, CEO 
da ZipCode, empresa especializada 
em ações de marketing direto, a 
falta de divulgação é o principal 
motivo de poucos cadastros. “Ob-
viamente mais pessoas não gostam 
de serem incomodadas por venda e 
promoções de produtos, mas é fato 
que muita gente não conhece a lei. 
No começo até houve divulgação 
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Após um ano, apenas 428 mil telefones foram cadastrados para não receber ligações 
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na mídia, mas foi muito pouco”, 
afirma. Com isso, os negócios das 
empresas de telemarketing foram 
pouco afetados.

Estudo feito pela ZipCode 
traçou um perfil dos usuários 
que registraram seus números 
no site do Procon-SP. O mapea-
mento lista 80% dos telefones 
registrados, o que facilita para 
as empresas de telemarketing na 
hora de escolher o consumidor 

para a venda de produtos.
O estudo foi realizado apenas 

no Estado de São Paulo, sendo que 
a lei vigora também na Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Mato Grosso 
e Espírito Santo. De acordo com o 
mapeamento da ZipCode, dos 428 
mil telefones cadastrados, 361 mil 
são fixos e 107 mil, móveis. 

A faixa etária dos cadastrados 
chama a atenção. Somando os 
consumidores acima de 56 anos, 
chega-se a um percentual de 
28%. Os que estão entre 46 e 55 
anos totalizam 25%; os que estão 
entre 36 anos e 45 anos somam 
18%, o mesmo percentual é iden-
tificado na faixa dos 26 anos a 35 
anos. Os jovens de 18 anos a 25 
anos representam 11%.

A lei de bloqueio de telemar-
keting prevê multas às empresas 
que desrespeitarem a lista dos 
consumidores cadastrados no site 
do Procon. Os valores variam de R$ 
212,82 a R$ 3.192.300, conforme a 
infração cometida. Por conta disso, 
as empresas procuraram se adap-

tar rapidamente — foram apenas 
15 penalidades durante o ano.

“Houve certo pânico entre 
as empresas de call center logo 
após a lei entrar em vigor, pois 
ela foi aprovada em um espaço 
muito curto de tempo. Mas hoje 
elas já estão operando segundo 
as exigências. Como são muitas 
operações, erros acontecem”, 
justifica Sleiman.

Saída criativa
A Neoassist, empresa que 

desenvolve ferramentas para 
relacionamento entre marcas e 
público, criou uma plataforma de 
gerenciamento de ligações ativas. 
O intuito é contribuir para melho-
rar a reputação das empresas que 
trabalham com telemarketing 
ativo (vendendo produtos) e lojas 
virtuais que mantém uma central 
de atendimento e televendas. A 
General Motors foi a primeira a 
adotar o sistema.

A ideia é incentivar a percep-
ção das organizações em relação 

à Lei “Do not call” e destacar a 
importância desse tema. Para 
Albert Deweik, diretor comercial 
da Neoassist, apesar de a lei ter 
completado um ano de vigência, 
as empresas ainda estão se adap-
tando. “No começo pensamos que 
ela não ia pegar. Mas quando nove 
empresas foram multadas, tive-
mos de mudar de opinião. Nossa 
função é direcionar as ligações 
de vendas para as pessoas que 
se interessam”, explica.

O sistema foi desenvolvido 
com base em interface web, onde 
o usuário acessa a plataforma por 
meio de login e senha e, a cada 
ligação programada, pode fazer 
a checagem na base de dados 
para verificar se determinado 
número de telefone permite ou 
não que a ligação seja efetuada. 
As empresas também podem 
enviar uma base compilada com 
todos os números de telefones 
que precisam ser checados antes 
de as ligações serem efetuadas.

“Esse tipo de medida não be-
neficia apenas o consumidor, mas 
também as empresas, pois hoje 
elas sabem o tipo de cliente que 
irão atingir”, diz Deweik. O receio 
das empresas de telemarketing 
é uma divulgação maior da lei, o 
que a longo prazo poderia causar 
demissões e perda de clientes. 
“É possível que aconteça, mas 
ainda é cedo para avaliarmos”, 
reconhece Deweik.

Deweik, da Neoassist: ferramenta ajuda 
empresas a selecionar contatos

Atento às potencialidades de 
um mercado que movimentou R$ 
4,2 bilhões em 2009 no Brasil, 
segundo dados da Associação 
Brasileira de Licenciamento 
(Abral), o Grupo Caco de Telha, 
responsável pelo gerenciamen-
to da carreira da cantora Ivete 
Sangalo, decidiu se lançar em 
voo-solo e criou a Caco Licencia-
mentos. A nova empresa é res-
ponsável pela comercialização 
das marcas Ivete Sangalo e Ivete 
for Girls e pelo relançamento da 
marca Babylandia, do segmento 
de móveis infantis.

A empresa foi constituída 
oficialmente em março, mas 
realizou o primeiro negócio em 
novembro do ano passado: o lan-
çamento de uma linha de produ-
tos de confecção e acessórios da 
Riachuelo, ampliada com novos 
itens em março, com a chancela 
de Ivete Sangalo. Já neste ano, 
licenciou com a Seanite uma 
linha de bolsas e com a Baby 
Brink uma boneca apresentada 
na Abrin 2010 – Feira Nacional 
de Brinquedos, realizada na se-
mana passada em São Paulo (ver 
matéria à pág. 30). A Fototica, 
por sua vez, lança em agosto uma 
coleção de óculos.

Segundo Paulo Ferreira, 
diretor geral da Caco Licencia-
mentos, desde novembro os 
produtos licenciados da estrela 

Caco de Telha cria divisão de licenciamento

baiana renderam R$ 25 milhões 
em vendas totais. “A Caco nasce 
com o objetivo de ser, em dois 
anos, a maior empresa nacional 
de licenciamentos, com vendas 
de R$ 70 milhões. Ivete tem atri-
butos e valores que transcendem 
sua atividade de cantora, o que 
é fácil constatar pelos resultados 
acima do mercado das campa-
nhas e eventos de que ela tem 
participado”, pontua.

O plano de negócios da em-
presa inclui o licenciamento de 
marcas de outras personalidades 
brasileiras do cenário artístico e 
esportivo, e também de marcas 
internacionais ainda não presen-
tes no País. De acordo com Fer-
reira, existem diversas tratativas 
em andamento no exterior; no 
Brasil, alguns nomes estão sendo 
trabalhados. No entanto, nenhum 
contrato foi assinado nessas áreas 
até o momento.

No campo das parcerias, a 
primeira a ser desenvolvida é 
com a Babylandia, que ficou dois 
anos fora do mercado. O relança-
mento, a cargo da Caco, terá novo 
modelo de negócios. Além dos 
tradicionais móveis, a marca terá 
produtos licenciados em confec-
ção, brinquedos e puericultura, 
e, no futuro, será retomado o 
projeto de lojas, mas dessa vez 
pelo sistema de franquias.

Fernando Murad
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