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Hari Kishan prontamente reconhece que não é a melhor pessoa para ser colocada em contato 
telefônico com americanos impacientes. Com seu pesado sotaque do sul da Índia e seu ritmo 
veloz e abrupto, Kishan sabe que os clientes dos EUA passam um mau bocado tentando 
entendê-lo. De qualquer forma, ele diz que "não é o tipo de pessoa que gosta de falar muito".  
 
Então, o que ele está fazendo processando pedidos para uma empresa dos EUA? A exemplo de 
um número crescente de agentes de centrais de atendimento na Índia, ele não fala. Ele digita. 
Coloque um graduado em ciências da computação de 26 anos diante de um teclado, e ele 
também poderia estar em Peoria (EUA). "Bem-vindo ao nosso mundo sem fio", gorjeou Kishan, 
para iniciar uma conversa on-line recente a partir da enorme central de atendimento da 
MphasiS BFL situada em Mangalore, na Índia.  
 
Ele despachou respostas certeiras a uma saraivada de perguntas de um cliente dos EUA 
frustrado por ainda não ter recebido um aparelho celular que havia encomendado. A conversa, 
Kishna soube mais tarde, foi um teste planejado pelo seu empregador com um repórter - e ele 
passou com louvor.  
 
A demanda por essas habilidades está crescendo aceleradamente, num momento em que os 
americanos vão ficando cada vez mais hostis a atendentes de centrais de atendimento situadas 
no exterior. Mesmo que o serviço prestado seja exatamente o mesmo ou superior ao oferecido 
pelas centrais de atendimento situadas nos EUA, muitos americanos são desestimulados pelas 
vozes estrangeiras.  
 
Cerca de 62% dos consumidores dos EUA queixam-se do serviço se suspeitam que o 
atendente está no exterior - o dobro da taxa de insatisfação com chamadas a atendentes que 
eles pensam estar nos EUA, de acordo com um estudo realizado pela Opinion Search. "A 
irritação aflora quando [os clientes] ouvem o sotaque", especialmente se eles já estão tendo 
um problema, disse o vice-presidente do conselho de administração da MphasiS BFL, Jeroen 
Tas.  
 
Além disso, um estudo conduzido pela Convergys, a maior operadora de centrais de 
atendimento do mundo, com 66 mil empregados em 30 países, constatou que 72% dos 
consumidores dos EUA afirmam que prefeririam usar sistemas de voz automatizados ou a 
internet a terem de falar com um atendente estrangeiro.  
 
Essas percepções são importantes. Praticamente sete em dez consumidores afirmam ser 
menos provável que façam negócios com uma empresa depois de uma experiência 
desagradável com central de atendimento, diz a Opinion Research. Uma varejista de 
brinquedos dos EUA disse à empresa que retirou todas as suas operações de central de 
atendimento da Índia e das Filipinas depois de compradores frustrados terem se dirigido às 
suas lojas queixando-se de não terem entendido os atendentes telefônicos. "Eles enxergaram 
um risco real de desgaste da sua marca", disse Linda Shea, vice-presidente sênior da Opinion 
Research.  
 
Portanto, as empresas estão procurando alternativas a chamadas de voz - incluindo bate-
papos (chats) on-line, e-mail, e sistemas de voz melhorados que podem resolver problemas 
mais rapidamente. Esses serviços representam menos de 20% dos pedidos de informação 
atualmente, porém estima-se que sua parcela dobrará em cinco anos.  
 
Serviços baseados na internet são uma alternativa popular, porque atendentes como Kishan 
podem ser digitadores ágeis e precisos, e ter conhecimento técnico excepcional. Muitos 
passaram anos enviando mensagens instantâneas a amigos internautas em inglês. O chat 
"elimina a questão da pronúncia", diz David A. Steinberg, executivo-chefe da InPhonic, a 
varejista on-line de Washington, cujas ligações são atendidas por Kishan. Os serviços on-line 
podem ser também mais baratos, uma vez que os atendentes podem gerenciar duas ou três 
conversas simultaneamente, enquanto aguardam as respostas dos clientes.  



 
Isso leva as centrais de atendimento a devotar maior volume de recursos aos chats. Assim 
como ocorre com atendentes telefônicos, a MphasisS faz os recém-contratados "operadores de 
chats" passarem por treinamento cultural. Eles lêem jornais dos EUA, aprendem que "AAMOF" 
significa "as a matter of fact", (algo como "aliás" ou "na verdade") e familiarizam-se com 
frases do tipo "cut to the chase" ("vá direto ao ponto"). Até 2008, a MphasiS espera que cerca 
de 30% dos seus atendentes gerenciarão pedidos de informação por correio eletrônico e bate-
papos, contra menos de 10% dos seus 10 mil funcionários indianos envolvidos com 
atendimento a clientes hoje.  
 
Ainda assim, as chamadas de voz não desaparecerão tão depressa. A maioria esmagadora dos 
americanos prefere falar com uma pessoa ao vivo a conversar numa sala de bate-papo ou 
enveredar pelos menus dos telefones automáticos.  
 
Dessa forma, as empresas também estão incrementando os seus esforços para neutralizar a 
pronúncia dos atendentes, e começaram a instalar programas sofisticados de análise de voz 
para ajudar o pessoal das centrais de atendimento a falar mais como americanos. Mas, à 
medida que a garotada obcecada por chats cresce e começa a receber extratos de cartões de 
crédito, contas de luz e hipotecas, pode-se esperar que consumam muito mais tempo on-line 
com pessoas como Hari Kishan. 
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