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Central de atendimento vê
potencial de mercado em sites
de relacionamento do país
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A Sykes, multinacional ameri-
cana que atua em 24 países no
segmento de contact center, há
dois anos reconheceu o poten-
cial do Brasil e instalou suas
operações em Curitiba, no Pa-
raná, com 550 posições de
atendimento. Além de call cen-
ter, as empresas de contact
center oferecem outros canais
de atendimento a consumido-
res de empresas, como serviços
via internet, fax e email.

Por que a empresa decidiu
operar no Brasil?
Já estávamos planejando vir ao
Brasil há muito tempo e conside-
ramos diversos modelos de ne-
gócios, como estabelecer parce-
ria com uma empresa local.
Como não deu certo, resolvemos
estabelecer nossa operação pró-
pria. Não pretendemos competir
com quem está no mercado há
muito tempo e ter uma grande
operação no país, mas pretende-
mos ser importantes.

Quais são as estratégias
para atuar no Brasil?
Alguns clientes globais têm
como política fazer o alinha-
mento das operações adotando

o mesmo fornecedor em vários
países, e atendemos algumas
empresas desta forma. A outra
alternativa é conquistar clien-
tes com a nossa análise para
avaliar as necessidades e a sa-
tisfação do cliente, por meio de
um atendimento personaliza-
do. Uma empresa de contact
center pode parecer uma fábri-
ca porque empregamos muita
gente, parece uma linha de
produção, mas na prática tra-
balhamos de forma personali-
zada. Desenvolvemos esta aná-
lise há quatro anos, que é aliada
à nossa experiência com os se-
tores que atendemos, que é te-
lecomunicações, finanças e
bancos. Não sei como as outras

empresas trabalham, mas sei
que é esse nosso diferencial.

Existem outros diferenciais
para trabalhar com
as empresas brasileiras?
Estamos desenvolvendo servi-
ços para trabalhar com as redes
sociais, principalmente para em-
presas de consumo que precisam
de monitoramento e atendimen-
to para falar com os seus clientes
assim que eles colocam comen-
tários nestas redes. Ainda não te-
mos nenhum cliente no Brasil
neste segmento, mas enxerga-
mos um potencial enorme, pois
só 25% da população tem acesso
à internet rápida por enquanto.
Esse mercado vai crescer. ■

Contact center mira redes sociais no Brasil
ENTREVISTA MICHAEL CLARKIN Vice presidente de marketing da Sykes
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Ontem, em Caracas, apoiadores do governo de Hugo Chávez distribuíam propaganda eleitoral para a campanha de Robert Serra, líder
estudantil que apoia o presidente venezuelano e que concorre a uma vaga no Congresso nas próximas eleições, no dia 26 de setembro.

O SERRA DE CHÁVEZ

“Não vamos
competir com
quem está
no mercado
há muito
tempo, mas
queremos ser
importantes”

Divulgação

Papa faz mea culpa sobre pedofilia
O Papa Bento XVI iniciou ontem em Edimburgo uma histórica visita de
quatro dias ao Reino Unido admitindo as falhas da Igreja para impedir
os abusos sexuais contra crianças, que causaram uma enxurrada de
denúncias contra os padres católicos em todo o mundo. “A autoridade
da Igreja não foi suficientemente vigilante”, declarou o Sumo Pontífice
aos jornalistas. “A Igreja não foi suficientemente rápida e firme para
adotar as medidas necessárias”, admitiu o Papa. AFP
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