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Pesquisa divulgada nos EUA  
pela Myers-Briggs Assess-

ment mostrou que a maioria 
dos funcionários (não só ges-
tores) passa cerca de 3 horas 
por semana só na resolução 
de confl itos. E, quando se fala 
em confl itos, se fala de peque-
nas questões em que duas – ou 
mais – esferas colidem: pode 
ser a cor da tinta ou a aquisição 
de uma empresa.

Odino Marcondes, que 
mergulhou nas negociações 

Ser atendimento era a opção 
de muitos para “pagar a 

faculdade”, mas com as mu-
danças no setor essa vaga pode 
ser a porta de entrada para dife-
rentes carreiras. Quer conhecer 
melhor esse novo mercado?

Separamos um exemplo: a 
Algar Tech. Com a ampliação 
das atividades em 2008, as 
perspectivas para quem está 
na linha de frente mudaram 
e a fi losofi a da empresa tam-
bém. “Construímos uma visão 
interna de carreira e de visão 
de futuro, assim o atendente 
ganhou outras alternativas. A 
área de TI é uma delas”, expli-
ca Marco Aurélio Borges Ma-
tos, diretor de operações BPO 
e aplicações.

A preocupação com a car-
reira mudou e até a sigla do 
RH virou TH – para cuidar 
de talentos. Desde o início o 

Primeira orientação de um craque renomado: 
crise não se gere, se dissolve. Leia a receita.

Trabalhar em 
empresas de 
contact center 
ou call center – 
como são mais 
conhecidos – 
sempre foi visto 
como um desafi o 
de resistência. 
Para sorte de quem 
está no mercado, 
este cenário mudou 
para melhor.

COMO SER UM GESTOR DE 
CONFLITOS CAMPEÃO

Contact center: reavalie essa 
possibilidade de carreira

nos idos anos 1980,  no calor 
dos protestos de metalúrgi-
cos, e encarou o desafi o como 
oportunidade de trabalho,  diz 
que a receita está na lingua-
gem. “O risco está em apagar 
incêndio com gasolina”, re-
sume o consultor. “Um dos 
desgastes é o excesso de ar-
gumentos para tentar conven-
cer o outro da sua razão. Não 
funciona. É preciso dar a pos-
sibilidade de o outro mudar a 
cabeça pela experimentação. 
Prover a oportunidade para o 
outro decidir. É preciso ter cla-
ra a natureza do confl ito para 
achar a solução para todas as 
partes envolvidas.”

Um bom começo é assumir 
que você tem 100% do proble-
ma “porque a tendência é você 

funcionário assinala que tipo 
de carreira quer seguir e a 
empresa vai capacitá-lo para 
esse caminho.

E o que está conseguindo é 
reverter aquela sensação incô-
moda que a gente tinha quan-
do alguém falava que era aten-
dimento num call center...

O orgulho de trabalhar na 
Algar vem aumentando. Só ano 
passado somou  mais 11%, re-
sultado do Programa de Micro-
clima. O que quer dizer? Ges-
tores focados nos problemas 
e soluções do seu grupo, com 
metas de satisfação adequadas 
a esse time. Além dos resulta-
dos positivos, tem também pre-
miação. Entre elas, uma casa. 

E do outro lado do telefone, 
o que mudou? Com o ambien-
te de trabalho em sintonia do 
lado de cá, o cliente percebe 
do lado de lá.

achar que tem só 50% e aí não 
consegue ver os outros 50%”, 
alerta o consultor.

No olho a olho, anote as ou-
tras pegadinhas que ele identi-
fi cou como recorrentes: exacer-
bar os pontos fracos do outro. 
Essa atitude coloca o outro na 
defensiva e raramente conduz 
a uma dissolução sólida do 
problema. Nessa mesma linha, 
fazer o outro o tempo todo de 
errado. E algumas palavras e 
expressões são fortes conduto-
ras da indisposição. Cuidado, 
por exemplo, com aquele ví-
cio de começar uma frase com 
você concorda comigo ou você 
não pode negar que, e daí vem 
a ideia que você quer impor. 
Oponente, inimigo, nem pen-
sar. Tente parceiro.

Você é um daqueles caçado-
res de contradições? E aponta o 

Se você está se candida-
tando a uma vaga em um Con-
tact Center, aqui vão algumas 
dicas importantes: para ser 
um bom atendimento precisa 
conhecer bem o produto ou 
serviço que está em questão, 
assim como as empresas en-
volvidas. Pergunte, já na ad-
missão, qual o perfi l do clien-
te com quem vai conversar 
para mergulhar nas questões 
que podem aparecer. Lembre-
-se de que do outro lado tem 
outro ser, que, como você, 
tem outros problemas e que a 
empatia é o segredo de qual-
quer relacionamento. Outra 
ressalva importante: cada te-
lefonema é uma oportunida-
de e uma lição para a carrei-
ra. E, fi nalmente, o colega do 
lado pode não ser seu melhor 
amigo, mas pode ajuda-lo a 
subir um degrau. Acredite.

com o outro se aquela impres-
são que temos é real.”

Então, o grande exercício 
que Marcondes sugere é se per-
guntar se o que estou sentindo 
é real ou fantasia. Pode come-
çar pequeno, perguntando ao 
companheiro ao lado: você per-
cebe isso? E, se a dúvida persis-
tir, pergunte ao chefe. Afaste a 
fantasia e tome consciência da 
realidade. Mas se, no fi m, o seu 
fantasma for real, melhor resol-
ver logo!

Construí-
mos uma vi-
são interna 
de carreira 
e de visão 
de futuro, 
assim o 
atendente 
ganhou ou-
tras alter-
nativas. A 
área de TI é 
uma delas”
Marco Aurélio 
Borges Matos
Diretor de 
operações BPO 
e aplicações

dedo para tentar vantagem? 
“Precisa analisar se aquela con-
tradição é relevante para a so-
lução do confl ito. Usar a contra-
dição para enfraquecer o outro 
cria resistência. Concentre-se 
na informação e tente voltar ao 
assunto de forma prática, com 
o tom de esclarecimento, não 
de provocação.”

Tem mais: nada de fazer 
perguntas que você já sabe a 
resposta. Esse truque é eviden-
te e o outro não vai se abrir. “As 
perguntas que você não sabe a 
resposta é que o levarão à solu-
ção”, completa.

E quando a negociação é en-
tre líder e equipe, onde o bicho 
pega?  “Pega na habilidade que 
temos de criar fantasmas. Va-
mos alimentando sem checar 

VOCÊ É REFÉM 
DE QUEM?
De você mesmo. Essa é a resposta que pou-

cos de nós têm coragem de se dar, mas  os 
que enfrentam são capazes de mudar de vez o 
que não está funcionando. É o turning point.

E não esperem que essa resposta venha de 
uma  condição física porque é o psicológico 
que nos imobiliza. Não sou eu que estou di-
zendo isso sozinho. Estou apoiando um mestre 
das negociações. George Kohlrieser negociava 
sequestros e hoje dá aula em um dos cursos de 
liderança mais disputados do mundo.  Concor-
damos na prática.

Se você não comandar você mesmo, como 
vai liderar o seu time?  Não vai.  Comece a mu-
dar o seu relacionamento com você mesmo. 
Flexibilize o que parece um mandamento e 
construa novos caminhos para desenvolver 
seus talentos – constantemente. Descubra, 
alimente e aceite novos talentos .Você não é o 
mesmo que o da semana passada. Então, não 
se prenda a verdades que fi caram no passado.  

Esse olhar para você mesmo é o que preci-
sa usar com o outro. O outro  que também não 
é mais o mesmo de quando você contratou – 
ainda bem! Você percebeu?  Sim, porque  ele 
olha para você com a certeza de que não é o 
mesmo chefe. Mas uma coisa ele precisa ver: 
inspiração.

E para inspirar, tem que estar conectado 
com o outro. Não precisa gostar dele para se 
conectar.  Precisam enxergar um no outro pon-
tos que sustentem um crescimento conjunto.  
Nada, então,  mais justo que tenham objetivos 
em comum. Será?

Será que o desafi o que é colocado para 
cada um de seu time é um desafi o para você 
também? Ou você é refém do seu cargo e vê 
tudo de cima, esperando os resultados. Esse é 
só um dos comportamentos que podemos mu-
dar e abraçar a verdadeira liderança: a que faz 
com que todos se movam.  Solte as amarras e 
navegue com simplicidade.

Pedro Janot*

O P I N I Ã O

(*) Pedro Janot é CEO da Contravento, consultoria em Varejo 
de Moda. Foi presidente da Azul Linhas Aéreas e Zara. 
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VOCÊ NA ABRH-SP

� Marina Beltrami é sócia-
diretora da Wengamen HR 
Solutions e também professora 
na Febraban. Tem formação 
acadêmica ampla: graduada 
em Tecnologia da Informação 
e Tradução & Interpretação, 
possui MBA em Gestão de 
Pessoas pela FGV do Rio de 
Janeiro. Complementando 
tudo isso, a executiva é 
master em Programação 
Neurolinguística, domina 
técnicas de psicofi siognomonia 
e microexpressões e tem 
certifi cação DISC Talent Insights. 
Todos esses conhecimentos 
são aplicados há mais de 
10 anos em Treinamento & 
Desenvolvimento. 

Para publicarmos seu CV, 
mande-o junto com uma 
foto para o e-mail: contato@
mediapool.com.br

Este espaço é seu, 
associado!

FALE CONOSCO

http://www.abrhsp.org.br

http://www.facebook.com/
abrhspnew

https://twitter.com/abrhsp

http://www.linkedin.com/
in/abrhsp
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AGENDA

 RH CONECTA: 
MAIS DE 60 PALESTRAS DE GRAÇA
A Feira de Negócios Digital da 
ABRH-SP acontecerá durante todo 
o mês de junho. Haverá fórum de 
conhecimento online e exposição vir-
tual de estandes com soluções para 
a área de Recursos Humanos. Criada 
em parceria com a Expobusiness, a 
plataforma do RH Conecta vai repetir 
na web a mesma experiência de uma 
feira de negócios, o que permitirá ao 
público visitar a exposição como se 
estivesse presencialmente em um 
pavilhão. Organizações interessadas 
podem participar como patrocinado-
ras ou expositoras. Mais informa-
ções: (11) 5505-0545, rhconecta@
abrhsp.org.br e www.abrhsp.org.br/
rh-conecta

 GESTÃO DE PESSOAS 
ATRAVÉS DA ARTE
O CONARH 2015 –  o maior evento 
de gestão de pessoas da América 
Latina – chega com o tema “A Arte 
da Gestão de Pessoas” e debaterá 
como a arte pode ajudar a superar 
os desafi os da gestão de pessoas, 
as incertezas e a complexidade das 
empresas do terceiro milênio.
São esperados mais de 28 mil 
participantes – entre congressis-
tas e visitantes – da EXPO ABRH. 
As inscrições já estão abertas e 
associados da ABRH-SP têm 40% 
de desconto. Há ainda redução de 
valores para quem se inscrever até o 
fi nal de abril!
Período: de 17 a 20 de agosto
Local: Transamerica Expo Center, 
São Paulo-SP
Mais informações e inscrições: www.
conarh.com.br, congressista2015@
conarh.com.br ou (11) 3138-3420

Pedro Janot*


