
Empresas de call center aceleram expansão 

A necessidade de conquistar e fidelizar clientes em um ambiente extremamente competitivo tem 
sido o principal fator de expansão do setor de call center. A expectativa é crescer 10% ao ano em 
um cenário de crescimento entre 3% e 4% da economia.  

Setor cresce em ritmo três vezes maior que a economia 
 
Necessidade de conquistar e fidelizar clientes é o principal fator de expansão. O setor de call 
center voltou a crescer em ritmo acelerado. Segundo pesquisa coordenada pelo Programa de Pós-
Graduação em Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) com o 
apoio da Associação Brasileira de Telesserviços, 64% das centrais de atendimento (próprias e 
terceirizadas) têm registrado aumento na venda de seus serviços nos dois últimos anos e 67% 
pretendem contratar mais funcionários em 2006.  
 
Se a economia brasileira continuar crescendo entre 3% e 4%, a estimativa é de que o setor 
registre expansão de 10% ao ano. Mas, se o crescimento econômico for ainda maior, entre 5% e 
5,5%, o crescimento anual deve ser de 15% afirma o presidente da ABT, Topázio Silveira Neto. 
"Acreditamos nessa possibilidade de crescer 15% para dar conta da demanda nova que surge."  
 
Segundo ele, o setor tem crescido mesmo quando a economia não está indo bem. "Quem tem 
cliente não quer perder e o call center é uma ferramenta de retenção e fidelização", enfatiza 
Silveira Neto. "Por outro lado, se a economia cresce, as empresas buscam novos clientes e, para 
isso, utilizam mais os call centers."  
 
A expansão da indústria de call center é um fenômeno global e no Brasil foi provocada 
principalmente pela privatização do setor de telecomunicações ocorrida em 1997/1998, o que 
aumentou o grau de competitividade no setor e reduziu os custos de telecomunicações. Depois de 
1999, o setor continuou crescendo, mas em ritmo menos acelerado.  
 
A pesquisa foi feita com base em 114 questionários respondidos por 103 empresas, representando 
cerca de 10% do total de call centers do País. A ABT estima em 250 o número de call centers 
terceirizados que, junto com os call centers próprios, empregavam 580 mil pessoas em meados 
do ano passado.  
 
Ao contrário do que acontece nos Estado Unidos e França, onde os call centers próprios 
representam 86% e 72%, respectivamente, no Brasil o número cai para 53%, enquanto 47% são 
terceirizados. Na Alemanha, 33% dos call centers são próprios e 67%, terceirizados.  
 
Varejo e bancos lideram  
 
A pesquisa mostra ainda que os setores mais atendidos pelos call centers pesquisados são varejo 
(citado por 54 empresas), bancos (citados por 50 empresas) e telecomunicações (citada por 48 
empresas de call center). O resultado apresentado no Brasil mostra uma posição bem parecida 
com a verificada em outros países como a França, por exemplo.  
 
Entre os tipos de serviços prestados, o estudo mostra que 38% dos call centers pesquisados 
prestam principalmente "serviços e vendas", 19%, "apenas serviços" e outros 19%, 
"telemarketing".  
 
A oferta de serviço diferenciado é a principal estratégia de negócio adotada pelas empresas 
pesquisadas: é utilizada por 63% delas. A estratégia reflete a flexibilidade do call center para 
oferecer serviços diferentes na mesma central, como atender diversos tipos de clientes de uma 
empresa contratante. Por exemplo, um banco que exige atendimento especial a clientes vips ou 
uma operadora de telefonia celular que possui clientes de planos pré e pós-pagos.  



 
A fidelização de clientes aparece em segundo lugar na preocupação das empresas de call center, 
com 25% das respostas. A liderança em preço e a oferta de múltiplos serviços vêm em seguida, 
com 5% cada.  
 
A pesquisa chama a atenção para o fato de que 45% dos profissionais que trabalham em call 
centers são jovens em seu primeiro emprego. Utilizam a oportunidade para subsidiar os custos da 
formação universitária. Na pesquisa, do total de atendentes, 74% possui ensino médio completo e 
22%, curso superior. Somente 4% tem o ensino fundamental.  
 
A estrutura metodológica da pesquisa é a mesma desenvolvida no "The Global Call Center 
Industry Project" coordenada globalmente pelas universidades de Cornell, nos Estado Unidos, e 
Sheffield, no Reino Unido. A pesquisa está sendo aplicada em 20 países, em todos os continentes.  
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