
Mais do que um simples contato 
Pressionadas por margens baixas e processo de commoditização 
do teleatendimento, operadoras de contact center renovam portfólio 
de serviços para continuar crescendo. 

iversificação é a palavra 
de ordem no mercado 
brasileiro de contact cen-
ters. Embora mais de 
95% dos atendimentos 

ainda sejam feitos via telefone, as 
operadoras correm para oferecer 
novos canais de relacionamento com 
o cliente, como redes sociais, SMS, 
totens com videochamada ou até 
mesmo contato presencial, cara-a-ca-
ra. Paralelamente, as empresas do 
setor procuram entender melhor os 
processos de negócios de seus clientes 
e, com base nesse conhecimento, ofe
recer serviços com maior valor agre
gado do que o mero atendimento a 
uma reclamação. Com o objetivo de se 
preparar dentro desse novo cenário, 
as grandes operadoras foram às com
pras em 2010: a Dedic anunciou 
incorporação da GPTI, empresa com 
experiência em BPO (Business Process 
Outsourcing), enquanto a Contax 
adquiriu a Ability, companhia espe
cializada em atendimento presencial. 

A diversificação do portfólio de 
serviços é um movimento natural 
dentro de um mercado cada vez mais 
competitivo e no qual a atividade 
principal - o atendimento telefônico 
- virou uma commodity. Embora 
venha crescendo a dois dígitos nos 
últimos anos, o setor de contact cen-
ter é um negócio com margem de 
lucro apertada. Essa carac
terística deixa as operadoras 
com dois caminhos: ou 
ganham no volume ou na 
diferenciação, agregando 
valor a seus serviços. A 
segunda opção é entoada 
por quase todas, como um 
mantra. "Empresas de con
tact center não são apenas 
call centers. Nossa indústria 
está expandindo o conceito 

de call center. Telemarketing 
e PA (posição de atendimento) são 
nomes fora de moda na Atento", sin
tetiza o diretor regional da empresa 
no Brasil, Nelson Armbrust. "Se um 
cliente pede apenas por uma campa
nha de telemarketing, a gente decli
na", acrescenta o executivo. "Desde 
2007, a atividade tradicional de call 
center se tornou uma commodity no 

Brasil, com a presença de 
várias empresas prestando 
o mesmo tipo de serviços 
sem muita especialização", 

faz coro o presi
dente da Dedic, 

Paulo Neto Leite. 
Outro motivo para as 

empresas de contact center 
expandirem sua atuação é a 

constante pressão do poder públi
co e da sociedade sobre a sua ativida
de. Os exemplos mais famosos nos 
últimos anos foram a Lei do SAC, que 
entrou em vigor em dezembro de 
2008 e demandou a abertura de mais 
PAs para que seus requisitos fossem 
cumpridos, e a lei do "não perturbe", 
vigente hoje em oito estados, que dá 
ao cidadão o direito de por seu núme
ro telefônico em uma "lista negra" do 
telemarketing. Fontes do setor se 
dizem favoráveis a ambas as iniciati

vas e negam que o impacto 
financeiro tenha sido signifi
cativo. A opinião, contudo, 
não é tão otimista diante da 
mais recente ameaça às ope
radoras de contact center: na 
primeira semana de outubro 
a sexta turma do Tribunal 



Superior do Trabalho (TST) conside
rou ilegal a Brasil Telecom (BrT), 
enquanto concessionária de telefonia 
fixa, terceirizar seu atendimento de 
call center. A ação havia sido movida 
pelo Ministério Público Federal de 
Santa Catarina. A 
decisão do TST cria 
jurisprudência e 
pode provocar a mul
tiplicação de proces
sos similares em 
outros estados. Mas 
o assunto é contro
verso e não está 
totalmente decidido, 
pois alguns dias 
depois a oitava turma 
do TST tomou decisão oposta em rela
ção a processo similar envolvendo a 
Oi. As concessionárias de telefonia 
fixa são hoje algumas das maiores 
clientes de serviços de contact center. 
Não à toa, muitas das atuais empre
sas de call center estão ligadas a gru
pos que controlam operadoras de 
telecomunicações, vide Atento 
(Telefônica), Contax (Oi), Dedic 
(Portugal Telecom), Brasilcenter 
(Embratel) e ACS (Algar Tecnologia). 

O primeiro passo no caminho da 
diversificação é a abertura de novos 
canais de atendimento. O uso de chat 
e e-mail no relacionamento com o 
consumidor, por exemplo, existe há 
bastante tempo. A mais recente novi
dade é a utilização das redes sociais 
da Internet, como Orkut, Facebook e 
Twitter. Um serviço que está virando 
moda entre os contact centers é o 
monitoramento dessas redes, para 
identificar o que os 
internautas pensam 
sobre a marca do 
cliente. Além dessa 
análise, algumas 
empresas disponibili
zam o serviço de 
atendimento através 
das redes sociais. 
"Uma marca não 
decide entrar nas 
redes sociais. Ela já 
está lá, queira ou 
não", comenta Luiz 
Fernando Scheliga, 
diretor de operações 
da Algar Tecnologia, 
uma das operadoras 
que vende o serviço 
de atendimento atra

vés desse canal. A empresa dispõe de 
um núcleo com aproximadamente 50 
funcionários para atuar em redes 
socais. Por enquanto, apenas dois 
clientes contrataram esse tipo de 
atendimento. A Atento, que também 

oferece os mesmos 
serviços, já fez mais 
de uma dezenas de 
projetos de monito
ramento e hoje 
conta com um fabri
cante de celulares 
como cliente no 
atendimento via 
redes sociais. 

A Contax ainda 
avalia o assunto, 

mas seu diretor de operações, Eduardo 
Noronha, reconhece que a chamada 
"geração Y" prefere ser atendida por 
meios eletrônicos. Ou seja: o futuro do 
contact center passa necessariamente 
pelo uso desses novos canais. 

As mensagens de texto (SMS) no 
celular também podem servir como 
meio de comunicação entre marcas e 
consumidores. A Atento é uma das 
pioneiras dessa ideia no Brasil e conta 
hoje com 180 funcionários dedicados 
a esse canal. Cada um atende a até 
quatro consumidores simultaneamen
te por SMS. O serviço começou sendo 
usado por operadoras de telefonia e 
se expandiu para outros setores. 

Outra novidade é o atendimento 
em vídeo, em tempo real. Um cliente 
da Atento adotou esse canal, batizado 
internamente de "atendimento pesso
al virtual". São espalhados totens com 
telas e câmeras, onde o consumidor 

pode ver e conversar 
com o operador. 

Engana-se quem 
pensa que os novos 
canais precisam ser 
necessariamente ele
trônicos. Entre os 
grandes contact cen
ters, existe a tendên
cia de se apostar no 
atendimento presen
cial. Em setembro, a 
Contax anunciou a 
compra, por R$ 82,5 
milhões, da Ability, 
empresa especializa
da nesse segmento. 
A Ability tem 10,7 
mil atendentes que 
trabalham dentro 
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sumidores em até 60 segundos não é 
suficiente. O importante é resolver o 
problema na primeira ligação, o que 
nem sempre é alcançado. "É necessá
rio um choque de qualidade no aten
dimento. Isso poderia ser obtido com 
mais treinamento e melhores salá
rios. É fácil falar e difícil fazer, por 
causa dos custos. Para resolver o pro
blema, só automatizando", argumen
ta Arakaki. 

A automação também pode ser 
usada para o monitoramento do traba
lho dos atendentes. Hoje, a forma mais 
comum de realizar esse acompanha
mento é gravar uma amostra das liga
ções e analisá-la depois. A novidade 
são sistemas que analisam todas as 
gravações e são capazes de identificar 
pelo tom de voz e outros parâmetros o 
grau de atenção e simpatia dos funcio
nários. Esses sistemas geram relató
rios e emitem alertas quando algum 
atendente sai da curva padrão. 

Fusões 
A diversificação do portfólio e a 

automação do atendimento não são 

as únicas maneiras de uma operado
ra de contact center crescer no Brasil. 
Especialistas acreditam que há espa
ço para fusões e aquisições no merca
do. A bola da vez é a Dedic. A empre
sa, que é controlada pela Portugal 
Telecom, corre o risco de perder uma 
de suas maiores clientes: a Vivo. O 
rumor se deve ao fato de a Portugal 
Telecom ter vendido a sua parte na 
Vivo para a Telefônica, que controla a 
Atento. "Faria sentido a Atento com
prar a Dedic. Tudo vai depender do 
preço cobrado pelos portugueses", 

comenta uma fonte do setor. A Dedic 
preferiu não comentar o assunto. 
Além disso, ao ingressar no capital da 
Oi, das empresas AG Telecom e La 
Fonte, a Portugal Telecom passa a ser 
acionista importante da Contax, o que 
a coloca em uma posição conflituosa 
com a própria Dedic. Há quem aposte 
também que uma resolução desses 
conflitos será necessária até para que 
a entrada da PT na Oi se dê sem res
trições concorrenciais. 
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