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A American Express (Amex) quer concentrar no Brasil o atendimento telefônico das 
centrais de serviços da Business Travel, sua agência de viagens corporativa, hoje 
espalhadas por diversos países da América Latina. A idéia é mostrar aos clientes, 
normalmente grandes corporações, as vantagens da centralização das operações num 
único país, capaz de fazer o atendimento em português, espanhol e inglês. 
 
A primeira a aceitar a proposta foi a IBM, que usa o call center da Amex Business 
Travel em 17 países latinos. Agora, o atendimento à gigante da área de tecnologia está 
migrando para o Brasil e passa a ser feito na avenida Paulista, em São Paulo. 
"Queremos oferecer essa flexibilidade aos nossos clientes", diz o vice-presidente 
regional da Amex, Ivan Ochoa, destacando que a adesão à estratégia é facultativa, 
mas resulta numa redução de até 25% no custo dos serviços. 
 
O movimento da Amex e da IBM segue em linha com o que as empresas brasileiras de 
call center tanto anseiam: posicionar o Brasil como fornecedor de serviços de contact 
center para grupos estrangeiros, ganhando espaço num mercado no qual Índia, 
Tailândia e Filipinas já despontaram como alternativas baratas. É a chamada prestação 
de serviços em regime offshore.  
 
O negócio ainda engatinha no país, que, no máximo, presta algum serviço no âmbito 
da América Latina. Mas tende a mudar. Gigantes mundiais, principalmente americanas, 
começam a sondar as empresas brasileiras de call center para conhecer a real 
capacidade de prestarem o serviço. Ninguém confirma oficialmente, mas pelo menos 
uma dezena de corporações estaria nesse processo, em diferentes estágios de 
entendimento. Entre elas, estariam gigantes como Citibank, Dell e Palm.  
 
O principal interesse desses grupos é a redução de custos. Só em mão-de-obra, na 
média, um atendente brasileiro bilíngue ganha 60% menos que seu colega americano. 
Vantagens como esta estariam levando 1 milhão de posições de atendimento em call 
centers para fora dos Estados Unidos até 2008, segundo o presidente da Associação 
Brasileira das Relações Empresa-Cliente, Roberto Meir, que cita a consultoria McKinsey 
como fonte da informação. "O Brasil leva grande vantagem sobre outros países", diz, 
citando a qualidade dos serviços prestados no país e a amabilidade do brasileiro na 
comparação a outras culturas.  
 
"O brasileiro sorri com a voz", afirma o diretor comercial da Teleperformance, Régis 
Augusto Noronha Júnior, que há cinco anos presta no Brasil serviço de atendimento 
aos clientes da Motorola de cinco países latinos. "Agora queremos evoluir para o 
atendimento em inglês." 
 
Um passo importante que algumas empresas brasileiras deram foi mostrar a cara ao 
mercado americano, com a participação de uma missão comercial na conferência do 
ICCM (International Call Center Management), que aconteceu no final de agosto nos 
Estados Unidos. O diretor-superintendente da ACS, empresa de call center do grupo 
Algar, Divino Sebastião de Souza, conta que os principais contatos foram travados com 
possíveis clientes das áreas de vendas por catálogos, eventos e área financeira. 
"Também conversamos com empresas interessadas em firmas brasileiras para 
atendimento nos Estados Unidos em português", diz Souza, lembrando que existem 
pelo menos 400 mil brasileiros só na Costa Leste americana. 



Embora nenhum contrato tenha ainda sido firmado, a ACS já se prepara para tal. A 
empresa fez parceria com as escolas de inglês da região de Uberlândia e já tem 200 
atendentes treinados. Para prospectar o mercado americano, a ACS contratou nos 
Estados Unidos duas consultorias especializas em serviços offshore. 
 
O diretor comercial da Companhia Brasileira de Contact Center (CBCC), Jacques 
Kaiser, destaca que o mercado interno, que registra taxas de expansão de dois dígitos, 
ainda não estimula a busca por clientes estrangeiros, mas a iniciativa tende a ganhar 
corpo. 
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