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Atualmente, a Proxis recebe aproximadamente 2,7 mil chamadas diárias para o call center  
 
Uma das maiores distribuidoras de gás do país, a Ultragaz, descobriu na terceirização do call 
center a maneira de melhorar a produtividade de suas operações. "O nosso negócio principal não 
é o atendimento", justifica Carlos Martins, gerente de mercado doméstico de São Paulo da 
Ultragaz. Segundo ele, desde que a empresa passou a área de contato com clientes para a 
prestadora de serviços Proxis, em fevereiro último, o tempo de espera de atendimento aos 
clientes caiu de 15 segundos para 8 segundos.  
 
O executivo conta que hoje a Proxis recebe cerca de 2,7 mil chamadas por dia referentes à 
Ultragaz, das quais apenas as chamadas do SAC (serviço de atendimento ao cliente) para o 
mercado empresarial são destinadas a profissionais exclusivos da distribuidora. "Não 
terceirizamos o relacionamento com o consumidor e sim o serviço. Mantemos na nossa central 
dois profissionais da Ultragaz - um supervisor de atendimento e um analista de atendimento - que 
podem resolver todos os problemas para os usuários", explica Martins.  
 
Dessa forma, a Proxis mantém uma equipe com 25 posições de atendimento, responsáveis pelas 
vendas telefônicas de gás e assistência técnica para os públicos doméstico e empresarial, bem 
como para o SAC dos clientes residenciais.  
 
Quando questionado sobre a economia gerada pelo projeto, Martins conta que o custo fixo da 
central terceirizada é o mesmo do call center, anteriormente mantido pela companhia. Porém, ele 
destaca que a distribuidora ganhou com a possibilidade de ampliar as operações sem a 
necessidade de aumentar a infra-estrutura, apenas ampliando o custo mensal do serviço.  
 
Desde a mudança para a nova central, o executivo conta que a capacidade de atendimento foi 
ampliada em cerca de 15%. "Daqui até o final do ano, imaginamos que o call center tenha um 
aumento de 30% no número de ligações recebidas, o que demandará aumento ou reorganização 
das posições de atendimento", prevê o executivo.  
 
Disponível em Portal TelecomWeb – acesso em 13/05/2003 


