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1. Arquitecturas de call centres 
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Outsourcing 

Assistimos desde o início da década de 90 a uma tendência muito forte a nível 

internacional para a deslocalização de contact centres. O chamado off-shore é feito 

normalmente para destinos longínquos. Call centres das mais variadas empresas e 

organizações implantam contact centres de dimensão razoável em países como a 

Índia, as Filipinas ou a Tunísia. O México é também um destino habitual em termos 

de off-shore, com uma apetência muito forte para servir o mercado hispânico norte 

americano. A Argentina também surge cada vez mais com soluções off-shore para 

Espanha, tal como outros países da América Latina ou da América Central, como El 

Salvador, ou países da América do Sul, como o Chile. Trata-se de uma tendência 

que se desenvolveu durante a década de 90. Esta tendência levanta algumas 

questões em relação ao que irá acontecer em termos de off-shore. 

Há um estudo bastante interessante do Mckinsey Global Institute que aponta que 

embora exista uma procura muito grande em termos de off-shore, a oferta não é 

correspondente. Esse estudo resulta de uma investigação aprofundada sobre o 

assunto, na qual se analisam 14 variáveis em torno do mercado de emprego. O 

trabalho conclui que, a nível mundial, existem actualmente cerca de 1.46 biliões de 

empregos (potenciais empregos de full time) em serviços de contact centres, e que a 
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procura por soluções de off-shore ronda os 160 milhões (ver figuras 1 a 3). Destaco 

que dos 1,46 biliões de empregos, cerca de 11% serão empregos que as empresas 

pretendem deslocalizar para outros países. 

Do lado da oferta concluiu-se que existem 3 milhões de empregos em offshore a 

nível mundial, o que significa uma pequeníssima percentagem: pouco mais de 1,5% 

do potencial total de empregos a deslocalizar. Em 1,4 biliões de empregos há 140 

milhões que se quer deslocalizar e uma oferta de apenas 3 milhões. Isto acontece 

porque em países como a Índia e a China, apesar de gerarem actualmente uma 

quantidade imensa de licenciados, apenas uma parte está disponível e tem as 

competências, nomeadamente do ponto de vista de línguas, para trabalhar em 

regime de offshore.  

Existe às vezes a ideia errada de que se vai deslocalizar tudo para a China ou para a 

Índia, mas não é previsível que se possa verificar uma migração dessa magnitude já 

que ainda não existe oferta local com qualificação suficiente. O que se verifica é 

que as empresas que fizeram a sua deslocalização para estes países enfrentam 

muitas vezes dificuldades em captar os recursos que precisam, porque 

tendencialmente os grandes contact centres concentraram-se em cidades e 

localizações específicas, num regime tipo cluster e esgotam recursos escassos. 

Recorde-se que quando uma série de call centres se localiza num determinado local, 

criam-se condições favoráveis para que mais call centres escolham essas mesmas 

localizações. Hoje o custo efectivo de operar um contact centre em Bangalore 

(Índia) já não é assim tão interessante, o que faz com que as empresas pensem em 

outros destinos na própria Índia. Todavia ao serem mudados os destinos, deixa de 

haver a tal oferta qualificada, as universidades e uma população treinada. Por essa 

razão começa-se a pensar noutro modelo de deslocalização distinto do modelo de 

off-shore para destinos longínquos. 

Um outro aspecto desta tendência para o off-shore é o facto de estar unicamente 

vocacionado para grandes operações. Note-se que quando se deslocaliza um contact 
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centre existem grandes custos em termos de gestão. Deslocalizar uma infra-

estrutura que trabalhe muito intensamente com recursos humanos implica grandes 

necessidades de gestão, exigindo uma gestão efectiva nesses países. Isso implica 

muitas vezes deslocar uma equipa de gestão com todos os custos que isso acarreta. 

As empresas poupam no trabalho da operação mas gastam mais em gestão, o que 

faz com que este tipo de deslocalização só faça sentido para volumes relativamente 

elevados. 

Também por isso as empresas começam a pensar numa outra perspectiva, 

questionando-se se fará sentido deslocalizar ou tentar centralizar todas as suas 

operações em países como a Índia. 

 

Globalização e multicentralização 

As empresas tendem a olhar ver cada vez mais para o mercado e para as suas 

operações numa lógica mais global e não numa lógica de fronteiras. Mas a realidade 

dos EUA é muito distinta da realidade da União Europeia, porque os EUA, sendo 

um mercado que funciona de uma forma muito mais coesa do que o mercado 

europeu, tem uma maior facilidade em termos de centralizar as suas operações num 

qualquer local, nomeadamente num destino off-shore. 

A nível europeu isso não se verifica tanto assim. Basta pensarmos nas 

multinacionais que operam na Europa e que têm subsidiárias aí espalhadas, as quais 

embora trabalhando com metodologias comuns e com processos tanto quanto 

possível comuns, têm também grandes especificidades locais, o que complica 

bastante a sua centralização. 

A tendência que se observa desde o início de 2000 já não é a centralização total 

num único contact centre e depois a sua eventual deslocalização. A tendência a 

nível europeu alterou-se: começou-se a pensar mais numa óptica de centralização 

múltipla. Em vez de uma multinacional ter 20 ou 30 call centres na Europa, escolhe 

duas ou três localizações europeias e cria grandes centros europeus. Cada um desses 



 
 
 
 
 
 
 

 www.calltm.com 
mail@calltm.com 

Um projecto da Câmara Municipal de Bragança com a Câmara Municipal de Macedo  de Cavaleiros e a Câmara Municipal de Mirandela sobre 
prototipagem de call centers distribuidos e atracção de serviços de tecnologias de informação e comunicação para a região de Alto Trás-os-Montes. 

centros vai ocupar-se com o serviço de vários países.  

Esta tendência tem vindo a manifestar-se em várias multinacionais em termos de 

selecção de destinos para os seus contact centres e integra-se numa óptica mais 

global daquilo a que se chama habitualmente serviços partilhados (shared services). 

Hoje em dias as empresas multinacionais estão também a procurar destinos 

europeus, como a República Checa e a Irlanda. Existem também novos destinos 

internacionais que são vistos numa perspectiva de offshore e que se tem vindo a 

afirmar nesta dimensão, como é o caso do Brasil.  

Creio bem que é aqui que Portugal tem também a sua oportunidade. Nós temos 

inclusive vindo a observar alguns shared services a adoptar Portugal, como é o caso 

da Solvay.  

Depois da vaga inicial do offshore a tendência foi as empresas pensarem em 

deslocalizar  também pequenas operações, eventualmente para contact centres que 

prestam serviços em regime de outsourcing nestes destinos de offshore. Mas isso 

não funcionou devido ao elevado custo de gestão associado, o que inviabiliza o 

processo do ponto de vista do modelo de negócio.  

 

Nearshore 

Actualmente observa-se a tendência de passar do modelo de offshore para um 

modelo de nearshore. 

As empresas quando deslocalizam procuram duas coisas: procuram competências 

(ou seja recursos humanos qualificados) e procuram uma redução dos seus custos. É 

portanto necessário que existam nesses destinos os meios e recursos disponíveis 

para que estes sejam seleccionados como destinos nearshore / offshore. 

Mas existe ainda uma terceira razão muito interessante: as empresas deslocalizam-

se porque procuram também essa tal multicentralização, ou seja, mesmo numa 

Europa em que os custos são relativamente equilibrados entre os vários países, é 

sempre preciso escolher alguns deles para acolherem aí quer os shared services, 
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quer os contact centres. Isso sugere mais uma vez o potencial que existe em termos 

de contact centres em Portugal.  

Existe ainda uma outra lógica de negócio inerente a esta actividade e que implica 

que a necessidade de centralizar operações não implique necessariamente que tenha 

de ser escolhido um destino de baixo custo para a sua localização. Aqui já não se 

pensa só numa óptica de custo, mas a escolha é antes ditada pela necessidade que as 

empresas têm de centralizar operações. Os países que conseguirem ser 

seleccionados nesta fase poderão desenvolver vantagens competitivas a longo prazo 

que lhes garanta continuidade no futuro, mesmo quando estas vantagens de custo se 

começarem a atenuar face a outros países. Esta é uma tendência que existe no 

nearshore actual.  

 

Homeshore 

Outra tendência recente é o homeshore, conhecido entre nós por tele-trabalho, mas 

que exige uma complexidade extrema no que se refere a gestão do trabalho.  

A tecnologia actual fornece soluções variadas e diversas para este tipo de operação, 

mas a maior dificuldade está na componente dos recursos humanos e na sua gestão. 

De facto a disponibilidade da tecnologia não significa necessariamente que se 

consiga fazer a sua gestão adequada para poder tirar partido do trabalho das 

pessoas. 

Mas a realidade é que esta nova tendência se tem vindo a afirmar. Uma das maiores 

empresas a actuar no mundo do outsourcing de contact centres, a West (USA), tem 

neste momento uma parte importante (cerca de 40%) dos seus recursos a prestarem 

serviço em regime de tele-trabalho, Note-se que estamos a falar da terceira maior 

empresa a nível mundial em termos de facturação de prestação de serviços por 

contact centres. 

 

Localização fora dos grandes centros 
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Dentro do país, e quanto à deslocalização, penso que há uma grande oportunidade. 

Cada vez mais a tendência será para não se pensar na deslocalização massiva de 

grandes contact centres para destinos longínquos, mas sim pensar numa óptica de 

multicentralização onde se escolhem dois ou três centros a nível europeu para 

centralização de serviços.  

Existe um modelo dentro dessa óptica, em que se escolhem regiões periféricas mas 

dentro do país seleccionado. São apontadas várias razões para isso (como a menor 

rotatividade e o menor absentismo, entre outras), o que faz com que haja aqui uma 

dupla oportunidade. As multinacionais quando entram num país já não pensam 

exclusivamente numa óptica de se fixarem junto dos grandes centros de decisão, 

mas pensam numa óptica mais operacional, considerando as taxas de rotatividade e 

as taxas de absentismo, o que faz com que destinos mais afastados dos grandes 

centros de decisão sejam também elegíveis para a localização de um contact centre. 

Na óptica de multicentralização é bom lembrar que esta indústria, como muitas 

outras, funciona bem em regime de clustering, ou seja, o facto de haver alguns 

contact centres num determinado local acaba por facilitar a criação de infra-

estruturas que por sua vez facilitam a atracção de novos contact centres, até que se 

esgote algum dos recursos (o recurso humano poderá ser o mais crítico).  

Na localização de um call centre é preciso ter em conta se o mercado para onde se 

pretende ir já está ou não sobreaquecido, se aí já existe um número porventura 

excessivo de contact centres e se ainda aí há suporte em termos humanos para um 

novo contact centre. As regiões que conseguirem avançar mais rapidamente para a 

captação destes investimentos terão capacidade de os alavancar e de facilitar a 

atracção de novos investimentos de contact centres. Nesta perspectiva de 

multicentralização poderão aparecer muitas oportunidades. 

 

Blending de insourcing e de outsourcing 

Do ponto de vista dos modelos de negócio de contact centres existem duas 
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abordagens bastante distintas. Existem contact centres internos, empresas que 

desenvolvem e implementam o seu próprio contact centre para servir os seus 

clientes num regime de insourcing, e existe um outro regime de empresas em que a 

actividade de negócio é a prestação de serviços de contact centres em regime de 

outsourcing a outras empresas. 

Entre estes dois modelos há algumas diferenças no processo como as empresas 

seleccionam as suas localizações. Uma empresa que presta serviços a empresas 

terceiras (outsourcing) sofre muito mais a pressão para estar próxima dos centros de 

decisão porque os seus potenciais clientes estão normalmente sediados nos grandes 

centros de decisão. Estas empresas muitas vezes têm que ponderar a proximidade 

dos grandes centros de decisão porque isso lhes traz óbvias e importantes vantagens 

comerciais. 

Isto já não acontece tanto com os contact centres em regime de insourcing, pois 

operam dentro das próprias empresas e não precisam de procurar outras empresas 

para lhes vender os seus serviços, tendo apenas que servir os seus próprios clientes 

internos. Acabam por não ter aquela restrição comercial e têm uma maior facilidade 

em termos de universo de pesquisa de localizações potenciais. 

Uma outra tendência actual corresponde a um blending entre o insourcing e o 

outsourcing. Há empresas que tendo os seus próprios call centres internos, 

começam também a transferir para o exterior parte do seu contact centre, mas 

mantendo todo o controlo de gestão do tráfego de chamadas. Isto vai alterar um 

pouco a lógica tradicional da selecção das localizações e as próprias empresas que 

prestam serviços em regime de outsourcing vão começar a considerar cada vez mais 

atractivo localizar os seus centros fora dos grandes centros de decisão. Esses casos 

vão deixar de operar em plataformas de dimensão média a elevada (200 a 600 

posições) e vãopassar a operar em plataformas pensadas para se integrarem 

facilmente com contact centres que funcionam em regime de insourcing, em que 

não há uma necessidade de prospecção de mercado permanente para atrair novos 
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clientes. Estamos a observar aqui uma tendência que vai facilitar cada vez mais a 

selecção de localizações fora dos grandes centros de decisão. 

 

Requisitos 

Vimos que existe a tendência para a multicentralização, e referiu-se uma tendência 

para as multinacionais começarem a seleccionar destinos fora dos grandes centros 

de decisão. Há também uma competição entre os potenciais destinos para atrair os 

primeiros investimentos, até porque as regiões que conseguirem dar os primeiros 

passos nesses investimentos tendem depois a constituir-se em cluster. 

Consequentemente irão aparecer novos investimentos em infra-estrutura que por 

sua vez vão facilitar a adopção e a absorção de mais contact centres, o que por sua 

vez irá reforçar a apetência para formar mais pessoas.  

Por um lado as universidades locais irão certamente considerar mais ofertas dessa 

formação. As próprias empresas que se instalam vão gerando recursos com maiores 

qualificações na área dos contact centre e tudo isto faz com que haja uma maior 

produtividade na região em questão. Há mesmo a possibilidade de se criar um efeito 

tal que torne essas regiões em regiões em "sobreaquecimento" ou sobre utilização. 

Mas esse é certamente um problema que todas as regiões gostariam de ter porque 

significaria que tinham todos os seus recursos utilizados e precisavam mesmo de 

mais recursos.  

 
 


