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A especialização dos serviços tem sido a maneira que as empresas de contact center 
encontraram para garantir o seu espaço em um mercado altamente competitivo, que 
em 2005 movimentou, segundo a Associação Brasileira das empresas de 
Telemarketing (ABT), R$ 3,5 bilhões. Assim, o crescimento estimado de 10% a 15% 
do setor para este ano deve ser atingido preferencialmente pelas empresas que 
tiverem maior know-how em áreas de atuação como Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC), cobranças, help desk e televendas. Também interessadas em 
ganhar espaço, as empresas de contact center investem pesado em tecnologia, 
treinamento, expansão e aumento do número de atendentes para conseguir a meta de 
first call resolution, ou seja: resolução de problemas na primeira chamada — um dos 
principais objetivos do setor.  
 
Na esteira desse processo de melhoria do serviço está a discussão sobre a importância 
dessas empresas como agente de manutenção do valor das marcas. Topázio Neto, 
presidente da ABT diz que conforme o atendimento ao cliente passa a ser feito cada 
vez mais por telefone, cresce a importância desses prestadores de serviço.  
 
Outra questão que segundo o executivo tem estado na pauta de todos os prestadores 
e inclusive daqueles que mantém o serviço internamente é a agilidade na resolução 
das demandas. 
 
Cobrança 
O serviço que cresce cada vez mais é o de cobrança. A expansão do crédito para as 
classes C e D é um dos motivos desse crescimento. “O segmento de recuperação de 
crédito ainda não representa muito, mas é o que mais cresce atualmente”, afirma 
Neto. Entretanto, ele explica que isso não significa má fé ou falta de dinheiro. “Muitas 
vezes, a pessoa perdeu o boleto ou simplesmente esqueceu de pagar. Então essa 
ligação tem um caráter de fidelização das marcas, na medida em que acontece um ou 
dois dias depois do vencimento de alguma fatura”, diz Neto. 
 
Miguel Cui, presidente da Dedic afirma que a estratégia de crescimento da empresa 
baseia-se em posicioná-la como uma provedora de soluções de atendimento. “Hoje em 
dia, não dá para vender apenas o serviço é preciso oferecer relacionamento com o 
cliente”, afirma. Em 2006 a empresa incluiu um novo serviço no seu portfólio: o 
contato com o cliente através de mensagens curtas de texto pelo celular (SMS). Cui 
explica que essa modalidade de relacionamento pode ser usada em diferentes 
aplicações corporativas, como: envio de notícias, cobrança, lembretes, entre outros. A 
Dedic fechou o ano passado com um faturamento de R$ 275 milhões, 55% mais que 
2004. Para 2006, a empresa projeta um crescimento de 30%.  
 
João de Faria Daniel, diretor comercial da Telefutura , que está abrindo um novo site 
em Mogi das Cruzes com capacidade para 1500 posições, acredita que a tendência do 
mercado é de consolidação. “Está havendo uma definição sobre quem atua em qual 
nicho, isso é bom porque com todos em uma vala comum o mercado se autodestrói”, 
afirma. Já foram investidos no novo site cerca de R$ 5 milhões, sendo que a estimativa 
inicial da empresa para investimentos em 2006 é de R$ 11 milhões, cerca de 30% a 
mais que o ano passado. A empresa ainda não fechou o balanço de 2005, mas estima 
que o faturamento foi de R$ 179 milhões. Para 2006 projeta-se um crescimento de 
25%. “Nosso planejamento é de sempre crescer o dobro do mercado”, diz Daniel. 
 



“Nosso objetivo é aumentar a rentabilidade dos nossos clientes e só podemos fazer 
isso sendo especializados. Nós não vendemos commodities, vendemos serviços com 
valor agregado para sermos não um centro de custo e sim um parceiro que gere 
receita”, completa. 
 
Da mesma maneira pensa Diogo Morales, sócio diretor da TMS . “Trata-se da evolução 
do call center, que inclusive é chamado hoje em dia é chamado de contact center, ou 
seja centro de contato, de relacionamento”, afirma. Mas ele destaca que com a 
especialização as pessoas ganham mais importância. “Quanto mais especializado é o 
seu serviço, mais importante é a manutenção dos funcionários, porque a 
especialização exige treinamento e experiência”, diz ele. A TMS faturou em 2005 R$ 64 
milhões, 50% a mais que o ano passado. Para 2006, ela prevê a construção de mais 
dois prédios; um em Alphavile que deverá gerar cerca de 150 postos de trabalho. O 
outro, o lugar ainda não foi definido, mas Morales adianta que a empresa procura um 
ponto perto do metrô para facilitar o acesso dos funcionários. “Os dois prédios devem 
ficar em torno de R$ 6 milhões a R$ 8 milhões”, afirma. 
 
Governo 
Apenas um terço do mercado total de teleatendimento é feito por empresas 
terceirizadas, que empregam aproximadamente 210 mil trabalhadores. Para o futuro, 
o grande contratante deverá ser o governo. “Há uma demanda da sociedade por um 
melhor atendimento telefônico por parte do Estado. O Brasil deve se adequar aos 
poucos nos próximos anos”, diz Topázio Neto, presidente da ABT. Outros setores como 
a indústria e o comércio, de acordo com Neto, estão em fase de reestruturação interna 
para a terceirização do call center. Segundo ele, muitas empresas cresceram com o 
serviço interno, de modo que é necessário tal reestruturação para terceirizá-lo. “Em 
muitas empresas o call center se misturou aos negócios de tal forma que é difícil 
separá-lo”, comenta. 
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