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Para atender a demanda de contratação gerada pela expansão e altos índices de rotatividade no 
setor brasileiro de teleatendimento — que de acordo com o levantamento realizado pela E-
consulting, contou com um crescimento de 30% e movimentou R$ 3,5 bilhões em 2005 — 
empresas como Atento , Telefutura , CSU e Dedic ampliam suas ações voltadas ao 
desenvolvimento de lideranças e investem em seus talentos em potencial. A Atento, que conta 
hoje com mais de 53 mil funcionários no País, iniciará nas próximas semanas um programa 
inédito para a capacitação dos profissionais de nível operacional, para aumentar seus índices de 
retenção e suprir a necessidade de formação de supervisores. 
 
Segundo Ana Lúcia de Souza Paula, gerente de planejamento e gestão de recursos humanos da 
Atento, a empresa conta com uma equipe de 400 profissionais que atuam na gestão de pessoas. 
“O nosso forte é o treinamento, pois mais de 90% dos profissionais de atendimento buscam na 
empresa uma oportunidade de primeiro emprego”, diz.  
 
Através do programa ‘Atento ao desenvolvimento’, a empresa oferece cursos a todos níveis 
hierárquicos que incluem desde um reforço de língua portuguesa, dicas comportamentais e 
conhecimento amplo do produto de trabalho. “Vemos no plano de carreira um grande aliado para 
a retenção. Por essa razão, avaliamos que em 2006 precisávamos oferecer a capacitação para os 
profissionais de nível operacional que já tenham interesse de subir de cargo no futuro”, explica.  
 
Devido ao índice de rotatividade de 4%, — número considerado baixo se levado em conta com a 
média do setor que gira em torno de 15%, segundo aponta Ana Maria Monteiro, vice-presidente 
da Associação Brasileira de Telemarketing (ABT) — a Atento conta com um programa de 
recrutamento permanente. “Só em janeiro contratamos mais de mil profissionais e já estamos 
com 1,2 mil novas vagas abertas devido ao atendimento a novos clientes e vagas abertas pela 
rotatividade”, diz.  
 
Outro fator destacado pela gerente é a falta de opções de capacitação no mercado. “O 
departamento de recursos humanos é responsável pela customização dos cursos, principalmente 
para os líderes, que começaram na empresa como atendentes e quando são promovidos contam 
com uma grande demanda de capacitação para a gestão de equipes”, afirma.  
 
Universidade corporativa 
 
Para Luiz Augusto Rossini, gerente de recursos humanos da CSU, empresa que conta hoje com 
mais de 12 mil funcionários, a meta de crescimento de treinamento é de cerca de 30% para o ano 
de 2006. “Estamos em processo de estruturação de nossos programas corporativos, pois 
precisamos formar o líder que dê retorno para a sua equipe. A criação de um programa de 
trainee, que será lançado no segundo semestre, faz parte das prioridades”, diz.  
 
A CSU conta com uma universidade corporativa que atende a demanda de treinamento de todos 
os níveis hierárquicos. “Como os profissionais iniciam ainda jovens suas carreira na empresa, 
alinhamos a formação básica, que inclui até conhecimentos de filosofia à cursos específicos as 
necessidades de negócio”, afirma o gerente de recursos humanos da empresa. 
 
A Dedic, empresa que conta hoje com 16 mil funcionários, também inicia o ano com as atenções 
voltadas para os níveis gerenciais. Segundo Wagner Cruz, superintendente de recursos humanos 
da empresa, o maior desafio é a capacitação para o atendimento diferenciado ao cliente. 
“Acabamos de iniciar um programa de desenvolvimento gerencial, pois ninguém melhores que os 
nossos gestores para capacitar os profissionais de nível operacional em seu primeiro emprego”, 
argumenta. 



Hoje, cerca de 80% dos profissionais que ocupam cargos de liderança começaram na empresa 
como atendimento. “Neste momento estamos mapeando o perfil da liderança para já no segundo 
semestre definir suas oportunidades de aprimoramento”, afirma.  
 
Cruz também explica que a remuneração não é o fator-chave para a atração e retenção dos 
atendentes, mas sim suas possibilidades de continuidade na empresa. “O mercado não oferece 
capacitação para os profissionais de teleatendimento e quando estes conseguem oportunidades de 
desenvolvimento, não desistem facilmente”, diz. 
 
Já executivo João de Faria Daniel, diretor comercial da Telefutura, faz questão de ressaltar que a 
remuneração ainda é o fator mais atrativo para os profissionais de nível operacional. “A média 
salarial do setor é de R$ 400,00, então optamos em oferecer R$ 560,00, para atraí-los. Já para 
retê-los apostamos no plano de carreira”, diz. 
 
Resultados 
 
A Telefutura projeta um investimento de R$ 1 milhão em desenvolvimento humano para este ano. 
“Tivemos que criar ferramentas devido a demanda de expansão, pois nosso quadro de 
funcionários passou de 4.100 funcionários em 2003 para 6.200 funcionários em 2004 e hoje são 
quase 8.000 colaboradores”, afirma. 
 
A empresa conta com um programa de recrutamento permanente para atender a demanda de 
rotatividade. “Contratamos mensalmente 400 profissionais, o que representa um índice de 
rotatividade de 5%”, explica. 
 
Daniel conta que depois da implantação do PERA, programa de planejamento, execução, relatórios 
e avaliação de lideranças, os quadros de absenteísmo da empresa tiveram queda de 33% entre 
março de 2005, quinto mês da aplicação do programa aos níveis operacionais e junho, seu último 
mês. “Já a redução da rotatividade neste período reduziu em 78%”, conclui.  

 
 
Leia Mais 
 
Plano de carreira é fator de atração 
 
Segundo Ana Maria Monteiro, vice-presidente da Associação Brasileira de Telemarketing (ABT), o 
brasileiro já começa a ver o setor de teleatendimento como uma opção de carreira. “Ainda somos 
uma opção de primeiro emprego, mas já posso dizer que nossos profissionais já não têm mais 
aquela visão de emprego transitório”, diz.  
 
Monteiro afirma que a rotatividade média de 15% do setor ainda é alta quando comparada aos 
outros segmentos da economia. “Entretanto, se levarmos em conta o mercado norte-americano, 
que conta com índices de 100% de rotatividade anual, as políticas de nossas empresas têm 
surtidos efeitos positivos para retenção”, diz.  
 
Entretanto, outro fator apontado pela executiva é a reformulação realizada no código de auto-
regulamentação do setor no final do ano passado. “Com o espaço dado para as reclamações dos 
consumidores, as empresas já iniciaram o ano com novas políticas de aprimoramento”, destaca.  
Vale a pena lembrar que o código também reforça a importância da infra-estrutura mobiliária e de 
equipamentos que atendam às condições de ergonomia adequadas.  
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