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Call center Novo CEO, Paulo César Salles Vasques planeja aproximar expansão global das taxas obtidas no Brasil
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João José Oliveira
De São Paulo

“Temos aquisições no radar nos Estados Unidos, no mercado brasileiro, na América Central”, afirma o executivo Paulo César Salles Vasques, de 43 anos

ramento de R$ 12 bilhões, segundo o Sintelmark. Desse total,
60% vem do mercado paulista,
que emprega 180 mil pessoas —

pa

O mercado brasileiro de empresas que prestam serviços de
gestão de relacionamento com
clientes fechou 2012 com fatu-

número que cresceu 12% no ano
passado. O setor é liderado no
país pela Contax, que tem como
acionistas a Andrade Gutierrez

a

vem crescendo mais de 20% a cada ano, cerca de três pontos percentuais acima da média de expansão do setor.
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O engenheiro químico paulista Paulo César Salles Vasques, de
43 anos, assumiu há pouco menos de uma semana o comando
da multinacional francesa Teleperformance, uma das cinco
maiores empresas de call center
do mundo, com a missão de replicar em mercados como o americano — dono de metade da receita mundial do setor de US$ 60
bilhões — o modelo de gestão de
pessoas e de crescimento que implementou nos seis anos em que
presidiu a operação brasileira.
Vasques passa a comandar
uma operação que faturou € 2,3
bilhões (US$ 3 bilhões) em 2012,
emprega 138 mil pessoas em 46
países e atende 78 mercados.
Além da presidência no Brasil, há
três anos ele também pertencia à
diretoria global, chefiando a área
de marketing. “O Brasil hoje está
em linha com a rentabilidade de
outras subsidiárias. Agora, em
relação a práticas, sim, o país foi
referência, exportando muitas
delas para o mercado mundial”,
disse Vasques ontem, ao Valor.
À frente da operação brasileira desde 2007, o executivo lançou iniciativas que levaram a
empresa a se destacar em critérios de desempenho considerados pontos fracos do setor, como a elevada rotatividade de
funcionários. Criou um grupo
de 500 pessoas que se reúnem
mensalmente para avaliar o desempenho da empresa e propor
ações e ajustes. A cobrança de
resultados é medida por meio
de índices de conhecimento geral, de forma rigorosa. Mas os
prêmios para aqueles que se
destacam vai de passeios de balão a viagens aos Estados Unidos. Além de promoções na carreira, claro, diz Vasques.
O executivo afirma que, na
companhia, o operador iniciante
sabe qual caminho precisa trilhar para chegar a cargos de direção. Uma trajetória que o engenheiro químico traçou de forma
inusitada, longe de laboratórios
ou indústrias farmacêuticas que
seriam seu habitat mais natural,
antes de concluir a pós-graduação em administração na Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Enquanto a rotatividade média no setor de call center no Brasil está na casa de 20%, segundo
dados do Sindicato Paulista das
Empresas de Telemarketing,
Marketing Direto e Conexos (Sintelmark) , a Teleperformance fechou o ano passado com um giro
de um dígito, pouco acima de 5%.
A empresa conta com 18 mil funcionários no país.
Vasconcelos diz que a menor
rotatividade de operadores é essencial para manter a rentabilidade do negócio, porque garante preservação e até ganhos de
produtividade. Ele afirma que
no Brasil, a Teleperformance

Participações e a Portugal Telecom, e registrou receita líquida
de R$ 3,6 bilhões em 2012, uma
alta de 16% sobre o ano anterior.
Sozinha, a Contax emprega 107
mil funcionários no Brasil.
Os planos de Vasques para a
Teleperformance este ano incluem elevar a taxa de crescimento da operação mundial,
que no ano passado foi de 10,4%,
para patamares mais próximos
aos alcançados na América Latina e no Brasil. No mercado latino americano, a companhia obteve receita de € 737,6 milhões
no ano passado, 17,4% maior do
que a de 2011.
Mas essa expansão não pode
ocorrer sem preservação de margens, afirma o executivo, até para
que o caixa seja capaz de bancar
aquisições. “Temos aquisições no
radar nos Estados Unidos, no
mercado brasileiro, na América
Central. Porém, somos extremamente demandantes. Nos últimos dois anos, avaliamos muita
empresa, mas não compramos
nenhuma”, conta. A última aquisição feita pela Teleperformance
no Brasil foi a CBCC, em 2004.
Segundo Vasques, a Teleperformance tem no Brasil uma margem operacional em linha com a
registrada no mundo, onde a
companhia obteve um retorno
ante a receita de 9,1% em 2012,
acima dos 8,5% de 2011. Na América Latina, as margens são maiores, chegando a 12,6% no ano passado. A companhia registrou globalmente um lucro líquido de
R$ 164,5 milhões, uma alta de aumento de 38,7% sobre 2011.
“Crescimento é importante,
mas ele nunca vem sem estar de
mãos dadas com a rentabilidade.
A gente não privilegia o crescimento em detrimento da rentabilidade. É o contrário. Somos
uma companhia aberta que tem
que dar retorno aos acionistas”,
afirma. As ações da companhia
são cotadas na Euronext Paris.
Vasques substitui o francês
Daniel Julien, que acumulava os
cargos de CEO e presidente do
conselho de administração da
companhia e agora passa apenas a presidir o colegiado.
Ex-nadador e ciclista, Vasques
diz que competição faz parte da
sua vida. Admite que a concorrência pode se tornar mais acirrada no atual ambiente global
de estagnação econômica na Europa, baixo crescimento nos Estados Unidos e retomada lenta
no Brasil.
Mas o executivo acredita que
o setor de call center pode crescer abordando as empresas que
ainda não utilizam os serviços
dessas companhias. Segundo
ele, os US$ 60 bilhões que esse
mercado movimenta atualmente no mundo representa apenas
25% do seu potencial. “Então,
com certeza absoluta a gente
tem muita possibilidade de expansão e o mercado interno
[brasileiro] é uma delas”.
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Um brasileiro à frente da Teleperformance

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2013, Empresas, p. B5.

Amazon investe em shopping virtual Cencosud transfere comando para
na Índia e entrega de comida nos EUA São Paulo para acelerar integração
Comércio eletrônico
Barney Jopson e Victor Mallet
Financial Times, de Nova York e
Nova Déli
A Amazon lançou um shopping virtual na Índia que lhe permitirá driblar restrições a investimentos estrangeiros no país e
prepara planos nos Estados Unidos para expandir sua ainda embrionária unidade de alimentos.
A varejista americana colocou
ontem em funcionamento o site
Amazon.in, o seu décimo negócio
internacional. O site será um mercado eletrônico em que varejistas
locais poderão listar livros e DVDs
para vender sob a bandeira da
Amazon e usar seu sistema de entregas para levar os produtos aos
compradores.
A Amazon pretende expandir
nos EUA as operações da AmazonFresh, unidade que atua com alimentos, para a Califórnia, de acor-

do com uma fonte a par dos planos. Até agora, o serviço faz entregas apenas para clientes em Seattle, cidade natal da Amazon.
O comércio eletrônico é pouco
difundido no segmento de alimentos nos EUA, com exceção de
Nova York, porque os custos de armazenamento e entrega de alimentos em um país com uma densidade populacional relativamente baixa afetam a lucratividade.
Se a Amazon conseguir lucrar
vendendo alimentos ou estiver
disposta a arcar com prejuízos para ganhar novos clientes, vai representar um desafio a supermercados com lojas físicas, como Walmart, Kroger, Whole Foods e Safeway. Na Índia, a Amazon enfrentará concorrentes como a Flipkart,
empresa de Bangalore que vende
livros, artigos eletrônicos e outros
produtos. A Amazon vai começar a
vender celulares e câmeras nas
próximas semanas.
Ao oferecer uma plataforma na

internet e serviços de entrega para
as varejistas locais, a Amazon leva à
Índia o mesmo tipo de serviço de
infraestrutura, que lhe rende comissões e é cada vez mais importante para suas operações nos EUA
e Europa. A empresa possui um depósito em Mumbai e combinará
serviços de distribuição próprios e
caminhões de entrega locais. Os
clientes poderão pagar em dinheiro no momento da entrega ou por
cartão de crédito na internet.
A Amazon havia feito uma investida inicial na Índia quando abriu
um site de comparação de preços
chamado Junglee, em fevereiro de
2012, que lhe permitiu reunir informações relevantes sobre o mercado. O número de usuários de internet na Índia passou de 30 milhões, em 2008, para 150 milhões,
o que tornou o país o terceiro
maior mercado on-line do mundo,
segundo o Google. O mercado de
comércio eletrônico indiano
movimenta US$ 10 bilhões.

Varejo
Adriana Mattos
De São Paulo
A empresa chilena Cencosud,
quarta maior varejista de supermercados do país, dá um novo passo no sentido de integrar as suas
operações e, com isso, reduzir despesas e torná-la mais rentável no
Brasil. A companhia confirmou
ontem que irá abrir um escritório
central em São Paulo, transferindo
executivos de atuação nacional do
escritório de Salvador (BA) para a
capital paulista. O diretor presidente da empresa no país, Silvio
Pedra, deixará a capital baiana e virá para São Paulo. A empresa informa que os escritórios regionais,
em cidades do Nordeste e no Rio
de Janeiro, serão mantidos.
A informação foi antecipada
ontem pelo jornal chileno “Diario
Financiero”. A ideia é centralizar
as tomadas de decisões em São

Paulo, onde estão as sedes dos
principais fornecedores da companhia, além de concorrentes como Walmart e Pão de Açúcar. O
escritório ficará localizado na região da avenida Luiz Carlos Berrini, zona sul de São Paulo, informou a rede ao Valor.
Segundo uma fonte próxima à
empresa, a expectativa é que o comando ganhe agilidade na tomada de decisões, concentrando a
gestão numa região mais central
do país. Como atua em capitais
distantes entre si, e a direção estava em Salvador, a distância dificultava um acesso mais rápido a
algumas regiões. A Cencosud tem
pouco mais de 200 lojas em oito
estados (Alagoas, Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe).
Há uma expectativa no setor de
que o grupo possa abrir lojas ou
um centro de distribuição no mercado paulista após a decisão de migrar o comando, mas a empresa

não confirma se há um plano nesse
sentido. O mercado de São Paulo,
apesar da forte competição, registra o maior volume de vendas do
varejo brasileiro. Analistas entendem que não é possível para a Cencosud ganhar escala e diluir despesas se ficar fora de São Paulo. O grupo controla as redes Bretas (MG),
Mercantil Rodrigues (BA), Prezunic (RJ), G. Barbosa (SE) e Perini
(BA), adquiridas desde 2007.
A varejista precisa avançar em
seu processo de integração dos negócios adquiridos se quiser ter
uma operação mais eficiente e rentável. O próprio comando na matriz já admitiu a importância da
união das empresas compradas no
Brasil, que passarão a operar os
mesmos sistema de tecnologia,
CNPJ e centros de distribuição ao
fim desse processo. A receita líquida da Cencosud no Brasil caiu 4,9%
de janeiro a março sobre 2012. A
companhia não informa se registra lucro ou prejuízo no país.

