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Emprego

‘B oa tarde, em que
posso ajudá-lo?”
Brasileiros que li-
garam para alguns

call centers nos últimos anos
notaram um sotaque um pou-
co diferente ao ouvir a frase
acima por parte de um opera-
dor telefônico. A vogal “a” um
pouco aberta e a letra “r” mais
forte que a de um gaúcho.

Esta peculiaridade prome-
te crescer mais daqui para a
frente, já que o sotaque em
questão é o de um paraguaio,
falando ao telefone em portu-

guês, de território argentino.
Embora grande parte dos pro-

fissionais que trabalham em te-
leatendimento em português
em Buenos Aires seja de brasilei-
ros, argentinos e sul-americanos
de outras nacionalidades, com
fluência em português, também
começam a entrar nesse setor.

O conhecimento da língua foi
o diferencial do paraguaio Mar-
cello Pereyra Kostianovsky, de
37 anos, na hora de disputar uma
vaga. Com um português perfei-
to, denunciado, porém, pelo so-
taque, ele trabalhou por dez me-

ses no atendimento aos clien-
tes brasileiros da companhia
aérea uruguaia Pluna, até o en-
cerramento das operações,
em julho. Ele diz que seu acen-
to característico não atrapa-
lhou no trabalho.

“Muitas pessoas que perce-
biam o meu sotaque pediam
para falar com ‘o atendente pa-
raguaio’ quando eram atendi-
das pelos meus colegas”, con-
ta, sobre alguns passageiros
que ligavam com mais fre-
quência. Kostianovsky diz
que uma única vez um consu-
midor pediu para falar com
“um brasileiro de verdade”.

Dos 30 atendentes da Plu-
na, apenas ele não era brasilei-
ro. Agora, o profissional está
procurando um novo traba-
lho, mas pretende continuar
no atendimento em portu-
guês. /G.G.

Apesar da transferência de call
centers de empresas de diversos
setores para a Argentina, especia-
listas dessa área dizem que esse
movimento ainda é pouco ex-
pressivo e descartam uma perda
massiva de empregos. A escolha
por estabelecer essas operações
no exterior é resultado das estra-
tégias individuais de cada empre-

sa, que enxergam oportunida-
des específicas de reduzir cus-
tos, dizem.

“Esse movimento é pequeno e
específico e depende das circuns-
tâncias de cada empresas”, afir-
ma Rene Parente, executivo sê-
nior da Accenture. Na própria
empresa de consultoria, uma
parte do atendimento interno

de seus funcionários do Brasil é
feito por profissionais que estão
no escritório da Argentina. “Al-
gumas empresas já têm uma in-
fraestrutura de comunicação de
dados que facilita que a conta de
custos feche.”

De acordo com um executivo
de uma empresa de call centers
de Buenos Aires, o nicho de mer-

cado de atender empresas brasi-
leiras interessadas em colocar
parte do atendimento na Argen-
tina está crescendo gradualmen-
te. No entanto, ele reconhece
que não seria possível colocar to-
do o atendimento em Buenos Ai-
res, já que as empresas de lá não
teriam estrutura para atender o
“imenso mercado brasileiro”.

No caso da bandeira de car-
tões de crédito Visa, por exem-
plo, a empresa optou por deixar
em Buenos Aires o atendimento
dos clientes que aderiram ao pro-
grama de recompensas. Procura-
da, a companhia diz que, seguin-
do suas políticas mundiais, não
fala sobre seus fornecedores.

O consultor especialista em

call centers David Lederman
diz que algumas empresas esta-
belecem parte de suas centrais
em outros países para conferir
mais segurança às suas opera-
ções. Caso uma das unidades en-
frente problemas, a outra conti-
nua com o atendimento normal-
mente. “O executivo de call cen-
ter não deve colocar todos os
ovos em uma cesta. A partir de
uma certa escala, tem-se opera-
ções espelhadas ou duplas”, diz.
/ G.G. e A.P.

OCódigo Brasileiro de Tele-
comunicações (CBT), pri-
meiro marco regulatório
do setor, completou 50

anos na semana passada. A Lei Geral
de Telecomunicações (LGT), de
1997, já envelheceu, aos 15 anos de
idade. Eis aí duas boas razões para
que o Brasil dê prioridade à atualiza-
ção de sua legislação nesse campo
fundamental, que compreende tele-
comunicações, rádio, TV aberta, in-
ternet e todas as demais formas de
comunicação eletrônica.

Aliás, a legislação do setor apresen-
ta hoje lacunas e conflitos, decorren-
tes da desatualização regulatória
diante das mudanças tecnológicas ao
longo de 50 anos.

A radiodifusão brasileira, por
exemplo, rege-se ainda por um verda-
deiro entulho regulatório, ou seja,
por um capítulo do velho Código
(Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962),
além de decretos do regime militar.
O Código de 1962 envelheceu e se

transformou em obstáculo ao desenvol-
vimento setorial, embora tenha repre-
sentado, na época, ao nascer, um avan-
ço extraordinário, tanto para as teleco-
municações quanto para a radiodifusão
do País. Mesmo a LGT – ou seja, a Lei
9.472, de 16 de julho de 1997 – que se
limita à área de telecomunicações, já de-
veria ter sido substituída por outra mais
moderna e democrática, levando-se em
conta a evolução tecnológica ocorrida
nos últimos anos e, em especial, o im-
pacto da internet e da mobilidade.

Quandt relembra. Recorro aos meus
arquivos, para resgatar o conteúdo de
algumas entrevistas que fiz, nos anos
1970 e 1980, com o ex-ministro Euclides
Quandt de Oliveira, titular do Ministé-
rio das Comunicações de 1974 a 1979,
sobre o nascimento do Código. Quandt
conta que os primeiros projetos apre-
sentados a partir de 1957 tinham, entre
outros propósitos, formular uma políti-
ca nacional setorial e permitir a sobrevi-
vência da radiodifusão em mãos da ini-

ciativa privada, diante da ameaça de es-
tatização que crescia desde 1961, com o
ex-presidente Jânio Quadros e, mais
ainda, com seu sucessor, João Goulart.

Prova disso eram as punições de emis-
soras de rádio por razões políticas, com
risco até de perda da concessão. Depois
de vários substitutivos, apresentados
entre 1957 e 1961, nasceu o texto que

seria transformado no Código Brasilei-
ro de Telecomunicações, quando o en-
tão deputado federal Nicolau Tuma con-
seguiu aprovar o primeiro projeto, mes-
mo com um total de 99 emendas.

“A aceleração do projeto ocorreu – re-
lembra Quandt de Oliveira – em decor-
rência de uma punição arbitrária e ines-
perada aplicada, em 1961, à Rádio Jornal
do Brasil, pelo então presidente Jânio
Quadros, simplesmente porque ficou

contrariado com as críticas que lhe fo-
ram feitas em um programa daquela
emissora. A emissora foi, então, suspen-
sa por dois dias”. Preocupados com arbí-
trio, os dirigentes da radiodifusão brasi-
leira se uniram e continuaram sua luta
por uma nova legislação, mesmo depois
da renúncia de Jânio Quadros, ocorrida
em agosto de 1961.

A Lei 4.117, aprovada em 27 de agosto
de 1962, recebeu, no entanto, 52 vetos
do então presidente João Goulart. Três
meses depois, o Congresso, mobilizado
pela radiodifusão, apreciou e derrubou
a totalidade dos vetos de João Goulart,
no dia 27 de novembro de 1962. Nascia,
então, o Código Brasileiro de Telecomu-
nicações. Na mesma data, era criada a
Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão (Abert), para unificar
a luta diante de ameaças futuras.

Obsolescência. Ao longo de meio sé-
culo, o Código, que era um avanço de-
mocrático em 1962, acabou se tornando
um documento obsoleto e ineficaz.
Nem a LGT, de 1997, resistiu à obsoles-
cência. Nos últimos 50 anos, o mundo
assistiu à chegada da comunicação via
satélite, da TV em cores, das fibras ópti-
cas, dos novos cabos submarinos e do
processo de digitalização dos sistemas
de transmissão. Nos últimos 15 anos,
ocorreu a explosão da mobilidade e da
internet. O País tem hoje mais de 260
milhões de celulares e 70 milhões de
acessos de banda larga.

Há conceitos que devem sempre ser
reafirmados, nesse campo: radiodifu-

são e as telecomunicações são mun-
dos complementares. Um produz
conteúdo. Outro transporta.

A radiodifusão trabalha essencial-
mente com conteúdos de informa-
ção, entretenimento, conhecimen-
to, opinião política e cultura. As tele-
comunicações levam tudo isso aos
confins do território nacional.

O que falta. O Brasil precisa, sim,
de um novo marco institucional mui-
to mais abrangente, que englobe to-
das as formas de comunicação, que
harmonize e unifique esse universo
extraordinário, sob o comando de
única uma agência reguladora, alta-
mente profissional e independente,
num ambiente tecnológico a cada dia
mais dominado pela internet, pela
convergência e pela mobilidade.

O que falta ao setor é, assegurar o
melhor convívio possível entre tele-
comunicações, radiodifusão, TV por
assinatura e as novas formas de co-
municação eletrônica,

O Brasil já poderia ter feito a gran-
de reforma setorial, em 1997, mas
nem o ex-ministro das Comunica-
ções Sérgio Motta se dispôs a enfren-
tar às resistências políticas e a massa
de interesses contrários à revisão da
legislação arcaica de radiodifusão.
Por isso, limitou-se a cuidar da refor-
ma da telefonia, separando, assim, te-
lecomunicações, em seu sentido am-
plo, da radiodifusão.

Está na hora de completar o traba-
lho.

Diversificação dá segurança à operação, diz especialista

JUANI RONCORONI / BRAZIL PHOTO PRESSCall center
brasileiro agora
atende na Argentina
Por causa dos custos menores, empresas nacionais e estrangeiras que
atuam no País instalam suas centrais de atendimento em Buenos Aires

O Código Brasileiro de
Telecomunicações se tornou
obsoleto e ineficaz

PORTUGUÊS EM
TONS DIFERENTES
Sul-americanos disputam vagas nas centrais

Um entulho regulatório

Glauber Gonçalves / RIO
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CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

Num movimento semelhante
ao da ida dos call centers ame-
ricanos e europeus para a Ín-
dia, grupos brasileiros e es-
trangeiros que atuam no País
estão contratando centrais na
Argentina para fazer o telea-
tendimento de seus clientes
em português. A lista das em-
presas que adotam essa estra-
tégia já inclui de bandeira de
cartão de crédito a compa-
nhias aéreas.

Segundo consultores, a estra-
tégia tem o objetivo de reduzir
custos ou buscar sinergias com a
estrutura usada para atender ou-
tros países da América Latina.
Para o consumidor brasileiro, o
movimento, muitas vezes, é im-
perceptível. No Brasil, a ligação é
feita para um número 0800 ou
de código de área 11 (São Paulo)
ou 21 (Rio).

Do outro lado da linha, porém,
a chamada é atendida em Bue-
nos Aires, muito possivelmente
por profissionais brasileiros que
vivem no país vizinho. Até mes-
mo companhias europeias, co-
mo a alemã Lufthansa, optaram
por montar central de atendi-
mento aos clientes brasileiros
na capital argentina.

No caso da TAM, o passageiro
que estiver em Nova York ou
qualquer outro destino interna-
cional e precise falar com a em-
presa não é atendido no Brasil,
mas numa central argentina, on-
de, além do português, também
se utilizam os idiomas inglês e
alemão, entre outros.

“Quando se vai fazer uma ope-
ração offshore (fora do país), o
maior objetivo é buscar um lugar
em que você tenha carga tributá-
ria menor, melhor estabilidade

da operação e cenário de custos
mais baixos do que se tem no Bra-
sil”, disse o consultor Vladimir
Valadares, da V2Consulting.

A Argentina, que era muito ca-
ra durante os tempos da conver-
sibilidade econômica, quando
um peso equivalia a um dólar,
tornou-se um lugar atraente pa-
ra as empresas de call centers
após a crise de 2001-2002 e a
abrupta desvalorização da moe-
da. Em sites de busca de empre-
gos do país vizinho, é comum en-
contrar vagas para quem fala por-
tuguês.

Na semana passada, uma em-
presa recrutava 20 operadores
de telemarketing de “origem bra-
sileira ou com excelente domí-
nio do português”, para vender
seguros de vida ao mercado bra-
sileiro. Outra procurava um su-
pervisor que dominasse a língua
para um cliente do setor de “ven-
das massivas”. A multinacional
de call centers Atento seleciona-
va falantes do português para

dar suporte a clientes de uma fa-
bricante de impressoras.

Os brasileiros que buscam
uma vaga nesse setor geralmen-
te foram a Buenos Aires para fa-
zer algum curso universitário ou
um mestrado.

Uma fonte ligada a uma das
empresas especializadas diz que
um problema com a mão de obra
é que as pessoas não ficam muito
tempo nesses empregos. No ca-
so específico dos estudantes,
por exemplo, eles somem em
épocas de exame. “É difícil man-
ter o mesmo plantel por longo
tempo”, explica.

Fronteiras. De acordo com o di-
retor executivo da Associação
Brasileira das Relações Empresa
Cliente (Abrarec), Stan Braz, em-
presas brasileiras já têm terceiri-
zado serviços de call center tam-
bém no Peru e na Colômbia. “En-
quanto estamos preocupados
com a segunda língua, que é o
inglês, outros países, como Co-
lômbia e Peru, já estão preocupa-
dos com a terceira, que é o portu-
guês.”

Apesar da escalada do custo ar-
gentino nos últimos três anos,
período em que a inflação acu-
mulada chega a 100%, um execu-
tivo do setor no país vizinho diz
que contratar esse serviço lá ain-
da continua mais barato do que
no Brasil. Embora não conte
com um contrato específico
com uma empresa brasileira, ele
diz que está disputando três lici-
tações para obter contratos com
companhias do País.

“Isso modificou um pouco a
procura dos serviços prestados
na Argentina, já que alguns clien-
tes optam por concentrar aqui o
atendimento mais VIP, em vez
do atendimento em massa”, ava-
liou outra fonte ouvida pelo Es-
tado em Buenos Aires.

Com sotaque. O paraguaio Marcello Pereyra Kostianovsky: atendimento em português
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“Quando se vai fazer uma
operação offshore (fora do país),
o maior objetivo é buscar um
lugar em que você tenha carga
tributária menor, melhor
estabilidade da operação e
cenário de custos mais baixos do
que se tem no Brasil.”

STAN BRAZ
DIRETOR EXECUTIVO DA ABRAREC
“Enquanto estamos preocupados
com a segunda língua, que é o
inglês, países como Colômbia e
Peru já estão preocupados com a
terceira, que é o português.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 set. 2012, Economia & Negócios, p. B12.




