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BRASÍLIA. O setor de telemarketing, normalmente lembrado pelas ligações insistentes de 
publicidade, projeta um forte crescimento neste ano. Por trás dessas ligações há números que 
impressionam: o setor deve faturar R$ 4 bilhões em 2006 e abrir 60 mil vagas de trabalho, 
10% do total empregado. No entanto, os funcionários (a maioria com alto grau de instrução) 
são mal remunerados, padecem com a elevada rotatividade nas empresas e sofrem com a 
falta de regulamentação da profissão de atendente. Esses são os resultados da primeira 
radiografia do setor, feita pela PUC-SP para a Associação Brasileira de Teleserviços (ABT), que 
será divulgada hoje.  
 
— A pesquisa é muito importante pois este é um setor novo, em ascensão, que está criando 
oportunidades de emprego. O levantamento vai nos permitir compará-lo com a situação de 
outros 20 países — disse o professor Moacir de Miranda Oliveira Júnior, responsável pela 
pesquisa.  
 
Para ele, o que mais chama a atenção é a capacidade de o setor gerar empregos. Hoje, os call 
centers empregam no Brasil 600 mil funcionários e 67% das empresas esperam contratar 
pessoas no próximo ano, contra apenas 11% que planejam demitir. Isso significaria mais 60 
mil novos postos de trabalho em 2006. O setor espera crescer com o mesmo vigor em 2007: 
expansão de 10% no número de funcionários.  
 
As vagas tendem a ser ocupadas por universitários, que encontram no telemarketing seu 
primeiro emprego. Dos empregados, 74% têm segundo grau completo, 22% têm ensino 
superior e 4% têm só o primeiro grau. Outra característica é que o setor é dominado por 
mulheres (76,2%).  
 
Apesar do alto nível educacional dos atendentes, a categoria possui uma renda média 
considerada baixa. O salário médio anual é de R$ 10.065, o que dá uma média mensal de R$ 
774,23, levando em conta o décimo terceiro salário.  
 
— Este setor está se especializando em ser a porta de entrada para o mercado de trabalho de 
muitos jovens. Acredito que caminhamos para um mercado igual ao dos Estados Unidos, onde 
25% dos trabalhadores começam em call centers ou no MacDonald’s — afirmou Oliveira Júnior.  
 
Esta é a situação de Gustavo Lucena Vieira, de 18 anos, morador da cidade-satélite de 
Taguatinga, no Distrito Federal, que trabalha há dez meses como atendente e usa seu salário 
para pagar as mensalidades do curso superior em telecomunicações que freqüenta em Brasília.  
 
— Quase todos os meus colegas estão nessa condição, de trabalhar para pagar os estudos. A 
maior parte encontrou aqui o primeiro emprego.  
 
Vieira, que já trabalhou em outro call center , é um exemplo da alta rotatividade do setor, que 
por ano troca 38,6% dos empregados. Ele também já vivenciou outras realidades, como falta 
de regulamentação e problemas de saúde. Segundo Vieira, muitos faltam ao trabalho por 
dores de ouvido e problemas de voz. Ele conta que há também o estresse. De acordo com a 
pesquisa, cada atendente faz em média 74 ligações por dia, que duram 3 minutos e 27 
segundos.  
 
O presidente da ABT, Topázio Silveira Neto, reconhece que pode haver abusos, mas acredita 
que as falhas tendem a acabar, para que o setor continue a crescer. 

 
 
Leia mais:  
 
 
 
 



Ministério vai regulamentar a profissão 
 
BRASÍLIA. Já há uma esperança para a melhoria de condições de trabalho dos operadores de 
telemarketing: o Ministério do Trabalho está elaborando a regulamentação do teleatendente. A 
consulta pública das novas normas acabou no dia 19 de maio e o documento definitivo deve 
sair nos próximos meses.  
 
O objetivo da iniciativa é dar mais segurança aos trabalhadores. A previsão é de que a norma 
melhore as condições relativas à estrutura física, à jornada de trabalho e ao controle da 
produtividade sobre os atendentes das empresas de call center .  
 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) admite que os problemas são comuns, marcados pelo 
alto nível de estresse e de horas de trabalhos em demasia. Há casos absurdos, como fila para 
ir ao banheiro ou limitação para usá-lo.  
 
— A existência da regulamentação da profissão de teleatendente vai fazer com que se diminua 
o número de abusos e vai nos dar condições para atuar de forma mais efetiva, com mais 
parâmetros, na fiscalização dessas empresas — disse Iros Reichmann Losso, procurador no 
Paraná e vice-coordenador nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do 
Trabalho (Codemat) do MPT.  
 
Ele acredita que medidas simples, como regras para o uso e o tamanho dos equipamentos, 
poderão reduzir a ocorrência de Lesão do Esforço Repetitivo (LER).  
 
— Precisamos também regulamentar o horário de trabalho, que precisa ter intervalos 
constantes — disse.  
 
O presidente da Associação Brasileira de Teleserviços (ABT), Topázio Silveira Neto, está 
participando das discussões da regulamentação da carreira e lembra que isso poderá beneficiar 
as empresas. E o professor da PUC-SP, Moacir de Miranda Oliveira Júnior, responsável pelo 
estudo do segmento, diz que a regulamentação poderá diminuir os abusos.  
 
— Isso é natural que ocorra. O setor começa a se maturar e essa regulamentação pode até 
diminuir a rotatividade e criar uma carreira — afirmou.  
 
O outro grande problema do setor, as reclamações dos usuários pelas ligações insistentes e o 
uso exagerado de gerúndio, também começa a ter uma solução em vista. A ABT criou um 
código de ética e já há um site para reclamações (www.probare.com.br).  
 
— Nosso objetivo é melhorar o serviço. Todas as mensagens são respondidas e recebemos, em 
média, 150 e-mails por mês — afirmou o presidente da ABT.  
 
Ele afirma que essa iniciativa e o código de ética devem mudar a visão que as pessoas têm do 
setor. Outra expectativa é que acabe a prática de “enrolar clientes” que ligam para reclamar, 
cancelar serviços ou desistir de compras. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 jun. 2006, Economia, p. 26. 


