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OPINIÃO

O ilustre professor José Pastore, da Universidade de
São Paulo, em recente artigo publicado pela mídia,
demonstrou mais uma vez toda a sua clarividência.
Assim como ele, há muito me preocupa a leviandade
de alguns legisladores que, pensando somente em
voto, não analisam a conveniência das suas ações
para seu país e para o bem comum dos seus cidadãos.

Também sempre me preocupei com o corporati-
vismo viciado na procura de benesses, não vendo o
interesse geral acima do individual. Choca-me ver a
Constituição de 1988 eivada de corporativismos e de-
talhismos, com engessamento de matérias que deve-
riam, por legislação complementar, ser adequadas ao
tempo, espaço e cenário, todos em constantes mu-
danças. Veja-se o exemplo dos Estados Unidos!

O professor Pastore nos alerta para as consequên-
cias futuras de nossos atos passados e atuais, exacer-
bados pelo corporativismo, principalmente neste
ano de eleições.

Vale a pena citar alguns trechos do seu artigo sobre
a situação trabalhista em países da Europa: “...des-
frutam aposentadorias generosas, seguro-desem-
prego de até 12 meses e licenças de longa duração.
Esse estilo de vida privilegiado convive com os so-
bressaltos financeiros que vêm abalando diariamente
a saúde das empresas e dos governos...”

Outro trecho do artigo de José Pastore aponta que
“...a gastança naqueles países foi longe demais. As
dívidas públicas se acumularam e parte expressiva
tem de ser rolada no curto prazo. O sacrifício está na
iminência de ser implantado e muitas das atuais be-
nesses estão com os dias contados. Vai doer...”

Com base no que vemos no Brasil, esse parece ser
também nosso futuro. Eis as amostras:

● 40 horas semanais;
● aumento de aposentadorias acima da inflação e
sem cobertura orçamentária;
● aumento salarial para vários segmentos do funcio-
nalismo público, principalmente do Legislativo e Ju-
diciário;
● eterno déficit da Previdência Social;
● categorias profissionais obtendo apoio de senado-
res e deputados para conseguir benesses absurdas e
discriminatórias

Isso só para citar alguns exemplos. É só procurar
que tem muito mais a comprometer a economia e a
sustentabilidade da nação. É preciso, para o nosso
bom amanhã, de reformas, quer políticas, quer tri-
butárias, quer trabalhistas. Mas a principal é a refor-
ma ética de alguns governantes, de alguns legislado-
res, de boa parte da população. Será que a educação
básica, e para todos, com princípios de ética, respon-
sabilidade, noções de moralidade e civismo, não di-
minuiria o que vemos hoje? Ou seja, ladrões assassi-
nos, comando de crimes vindo de penitenciárias, ex-
pansão da ação dos traficantes e dos usuários de dro-
gas, de sequestros e de peculatos? ■

A gastança

Sempre me preocupei com o
corporativismo viciado na procura
de benesses, não vendo o interesse
geral acima do individual

Alexandre Cardoso
Deputado federal (PSB-RJ)

Avançamos no desenvolvimento e no acesso à tecno-
logia da informação, mas não o suficiente para redu-
zir o fosso entre os dois “brasis” que se contrapõem
nesse limiar do século 21: o moderno, conectado à era
digital, universalizado, pleno de cidadania e compe-
titivo nos negócios, em contraste com o Brasil pro-
fundo, arcaico e excluído, onde o acesso às conexões
rápidas pela internet está restrito a menos de 6% dos
domicílios. Num país em franco desenvolvimento, a
necessidade da banda larga se transformou numa
grande demanda reprimida, um desafio ao poder pú-
blico. Não é só a dimensão continental do país ou a
falta de infraestrutura que conspiram contra. A pri-
vatização e exploração restrita a poucos grupos eco-
nômicos criaram barreiras praticamente intranspo-
níveis às classes de menor poder aquisitivo. No Brasil,
esse serviço é um dos mais caros do mundo.

Para se ter uma ideia da enorme discrepância, bas-
ta comparar a situação do Brasil com a dos demais
países. Aqui, uma conexão de um mega bite por se-
gundo (MBps) custa, em média, R$ 40, o que limita a
internet rápida a menos de 6% das casas. No extremo
do globo, no Japão, que tem a internet mais veloz, de
60 MBps, o serviço chega a 64% dos lares ao preço de
R$ 0,50. Na Coreia do Sul, a preço similar, 97% dos
domicílios têm acesso a velocidade de 46 MBps.

Os valores variam, mas em nenhum outro conti-
nente o patamar é tão alto como aqui. Na Suécia,
onde a internet com velocidade média de 18 MBps
chega a 69% dos domicílios, o valor de cada MBps é
de R$ 1,30. Nos EUA, com média de 4,8 MBps em
80% das casas, um MBps custa R$ 6. Como se vê, são
valores infinitamente inferiores aos cobrados no Bra-
sil. O desafio é tornar a banda larga acessível a todas
as classes. Um estudo do Banco Mundial aponta que
nos países em que o acesso pelas conexões rápidas
sobe 10%, o PIB cresce a uma taxa 1,3%, aumentando
a renda, a qualidade de vida e melhorando o padrão
de cidadania da população. A internet é uma ferra-
menta indispensável para as classes sociais que estão
deixando a pobreza ou subindo de padrão.

Países como a Itália e Finlândia , antecipando-se a
uma tendência mundial, passaram a tratar o acesso à
internet rápida como um direito fundamental. Como
secretário de Ciência e Tecnologia do Rio, implantei
um programa de banda larga gratuita, bancado pelo
governo. Atualmente, apenas na região da Baixada
Fluminense, cerca de 4 milhões de pessoas têm in-
ternet rápida pelo sistema wi-fi e estão alcançando
oportunidades que não imaginavam existir.

O Estado deve disponibilizar recursos para subsidiar
um programa de inclusão em todo o território brasileiro,
destinado às pessoas que não têm renda suficiente para
adquirir a internet rápida. Junto, devem entrar nos do-
micílios programas educacionais que disseminem o co-
nhecimento, a qualificação profissional a distância, se-
mipresencial, e que gerem oportunidades de negócio e
acesso ao mercado de trabalho. Esse é um dos caminhos
para afastar o risco de um apagão de mão-de-obra. ■

O desafio da internet

A internet é uma ferramenta
indispensável para as classes
sociais que estão deixando
a pobreza ou subindo de padrão

Antonio Guimarães
Diretor-superintendente da
Associação Brasileira de Refeições
Coletivas (Aberc)

O call center tem sido motivo de muita discussão na
prestação de serviços. Há uma baixa percepção de
qualidade, na maioria dos casos, quando são utili-
zados como canal de interação entre cliente e em-
presa. Há toda uma retórica exaltando-se as quali-
dades de prestadoras de serviços, mas quando o
usuário precisa fazer um contato, a realidade pare-
cer ser outra. Durante pesquisa realizada neste ano,
pude constatar dados contundentes, embora espe-
rados: as operações apresentaram atendentes des-
preparados, leituras intensivas de scripts e pouca ou
nenhuma postura empresarial pró-ativa.

Já que o call center representa um elo importante
de interação do cliente com a empresa, seria possível
aproveitá-lo de forma diferente, isto é, um modelo
que pudesse ser usado como fonte de captação de
ideias, e conseguisse incorporá-lo ao seu processo
de inovação, agregando mais valor ao negócio? Rea-
lizei estudos de casos em profundidade em cinco or-
ganizações de serviços do setor de telecomunica-
ções. Os resultados foram surpreendentes. Houve
situações em que as empresas optaram por não utili-
zar o call center incorporado ao seu processo inova-
tivo, mesmo que ele representasse um canal de in-
teração importante com o usuário.

Algumas companhias pensaram e agiram de for-
ma diferente em relação ao serviço. Tome-se como
exemplo duas inovações encontradas no estudo: o
caso em que um serviço de assistência técnica do-
miciliar foi desenvolvido por uma provedora de
conteúdo de internet e outra, na área de televisão a
cabo, que desenvolveu um controle remoto infantil.
Nesses dois exemplos, as inovações nasceram de
ideias, dúvidas e sugestões captadas pelo call cen-
ter. Não é difícil perceber então que ele pode ser vi-
tal para a estratégia de inovação, exercendo um pa-
pel significativo para as empresas.

Em uma das empresas pesquisadas foi criado
pela diretoria de atendimento um canal específico
dentro das telas de atendimento, pelo qual os
operadores enviam sugestões e críticas sobre os
serviços oferecidos para a diretoria de novos ne-
gócios. Muitas sugestões são enviadas pelos pró-
prios clientes aos operadores. Estes, por sua vez,
são recompensados quando alguma sugestão en-
viada acaba se tornando realidade. Nota-se, dessa
forma, uma preocupação nítida da empresa em
trazer a voz do cliente para a empresa através da
figura do operador do call center. Nada mais na-
tural do que aproveitarmos este recurso, já que
em algumas delas estamos falando de alguns mi-
lhares de operadores.

Por outro lado, também foram identificados ca-
sos em que o call center sequer é considerado den-
tro do desenvolvimento de novos produtos e servi-
ços. Não seria o momento de as empresas repensa-
rem esse importante recurso que é o call center e
passarem a utilizar, de fato, as preciosas informa-
ções que recebem de seus clientes? ■

Inovação no call center

Estudos de casos em duas empresas
mostraram que, muitas vezes,
inovações nasceram de ideias e
sugestões captadas pelo call center

Luís Henrique Rigato
Vasconcellos
Professor do curso de administração
de empresas da ESPM-SP

Text Box
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