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O telemarketing une-se à Internet e se consolida como importante ferramenta de marketing e 
vendas para o varejo, chegando a representar até 60% dos negócios de alguns segmentos, 
segundo a consultora Ana Maria Monteiro, da Am3 Telemarketing Call Center Services e vice-
presidente da Associação Brasileira de Telemarketing (ABT). Ela afirma que de 7% de 
representação no total do setor de call center, em 2004, a televenda pode pular para 18% este 
ano e a tendência é manter o ritmo.  
 
Existem cerca de 300 empresas de call center no mercado que oferecem serviços terceirizados e 
faturaram em torno de R$ 3 bi em 2004. “Este ano, a meta é um crescimento de 20%, em função 
da aceleração da economia”, declara Miguel Windt, da TMKT Marketing de Relacionamento . 
Para especialistas do segmento, o volume de negócios fechados pelo call center gira em torno de 
R$ 67,4 bilhões por ano — dos quais 80% de serviço de atendimento ao cliente (SAC).  
 
“Isso comprova a demanda pelo serviço em franca expansão”, ressalta a consultora da Am3. Ela 
acredita no crescimento expressivo do mercado, especialmente devido à contratação da televenda 
como estratégia de marketing de relacionamento, “que pode representar até 60% das vendas de 
segmentos como editoras e empresas de cobrança”.  
 
A indústria também se beneficia da ferramenta. Na Sanavita , fabricante de alimentos funcionais, 
25% das vendas provêem do serviço por telefone. São seis pontos de atendimento e em torno de 
10 mil ligações por mês. “Além de ótimo canal de venda, a estratégia tem se tornado ferramenta 
essencial para criar um relacionamento com o consumidor.  
 
É um canal de marketing para a empresa conhecer o consumidor e, desta forma, oferecer um 
serviço personalizado”, diz Atílio Garrafoni, da Sanavita. Outra empresa de olho nos resultados da 
televendas e no atendimento pela Internet é a Flytour , rede de franquias de venda de passagens 
aéreas e hospedagem.  
 
Em torno de 20% do volume anual da rede é creditado ao relacionamento online e por telefone. 
Este ano, a previsão é investir mais de R$ 3 milhões em marketing e tecnologia, com atenção 
especial para a Internet. “Estamos em fase de conscientização dos usuários de que o serviço de 
comprar pela via eletrônica é a melhor e mais ágil opção de compra., pois oferece redução de 
custos e aumento de produtividade”, explica Gilmar Cordeiro, diretor da rede. 
 
A venda de medicamentos por telefone também vem ganhando mercado, conforme Nelson de 
Paula, diretor de marketing da rede Drogão . Foram 260 mil atendimentos interativos no ano 
passado, fora os contatos do SAC. O serviço já representa 8% das vendas da rede e a expectativa 
é o crescimento para uma fatia de até 18% este ano, devido à expansão de clientes com o cartão 
de fidelidade da marca. Ho je, são 52 unidades do Drogão no mercado. A rede costuma investir 
4% da receita anual em marketing — perto de R$ 200 mil. 
 
Serviço terceirizado 
 
Com vários setores apostando mais nas televendas, as operadoras de centrais de call center 
comemoram. Como a TMKT , que garante ter crescido 36% no ano passado e, otimista, prevê 42% 
de incremento para este ano. 
 
Para alcançar a meta, a empresa pretende investir 30% a mais em tecnologia, infra-estrutura, 
treinamento e marketing. A verba será de R$ 6 milhões, segundo Miguel Windt.  
 
 



Ele revela que nos últimos cinco anos o mercado tem crescido em torno de 15%, mas 
particularmente este ano as empresas esperam vender mais produtos e, assim, o setor deverá 
contratar mais, abrindo novos postos de trabalho. A TMKT tem mais de 4 mil funcionários, em 
2.280 posições de atendimento.  
 
Em uma das maiores do mercado de call center, a CSU Telesistem , a operação com televendas já 
rende cerca de 8% do faturamento global do grupo — ou seja, R$ 35 milhões. 
 
Alguns outros cases do setor são apresentados pela vice-presidente da ABT: “na ACS Call Center , 
a operação representou 15% do total dos negócios da empresa. No caso da Adedo Contact Center 
, chega a representar 40% do faturamento.” Já para a Contractors Call Centers , a fatia 
representa 80% do negócio da companhia, conforme afirma Valdik Guerra, um dos sócios. 
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