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3. Formação de recursos humanos para call centres 
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Neste trabalho analisa-se a oferta de ensino vocacional e mesmo superior no Reino 

Unido relacionada com o trabalho de definição de competências e níveis de 

qualificação para profissionais de contact centres, onde a experiência do Reino 

Unido é das mais avançadas e profundas. Essa experiência pode ser uma importante 

base de trabalho e reflexão para configurar uma oferta articulada e integrada em 

Portugal, aos vários níveis e tipos de ensino. 

 

 

Contact centres: oferta e procura de profissionais 

 

O sector dos contact centres caracteriza-se por 

 - uma dimensão crescente a que corresponde uma importância crescente na 

actividade económica 

 - um crescimento elevado e sustentável 

 - profissionais que entram cedo no sector (e assim entram numa potencial 

carreira profissional no sector), sendo muitas vezes a sua primeira experiência no 

mundo do trabalho 

 - uma carreira profissional tradicionalmente volátil, com elevadas taxas de 

atrito (tipicamente de 15% a 20% , mas podendo chegar aos 50%), e ainda pouco 

estruturada e em processo de construção e consolidação 
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Logo a industria assume uma especial importância como “qualificador” de pessoas, 

um aspecto que poucas vezes lhe é reconhecido. A experiência, as competências e 

as qualificações obtidas no sector são importantes para a economia em geral e para 

a sua competitividade, favorecendo a difusão de práticas profissionais baseadas em 

tecnologias avançadas, em práticas de benchmarking, em procedimentos 

disciplinados e rigorosos e em competências comunicacionais. A formalização do 

quadro de competências do sector e a padronização de carreiras serão contributos 

importantes para a competitividade do sector e da economia. 

Há que reconhecer que essas competências são diferentes conforme os diferentes 

tipos de actividades dos contact centres (outbound vs inbound, geral versus 

especializado, ...).  

Um estudo de 2001, promovido pelo Department for Education and Skills e 

realizado pelo CCA Research Institute, analisa a oferta de qualificações nos vários 

níveis de ensino no Reino Unido, e identifica os actores mais relevantes, desde os 

primeiros níveis de qualificação vocacional até ao ensino universitário. O estudo 

procura também identificar as falhas da oferta e as necessidades do sector: 

 Uma dificuldade crescente em recrutar agentes com as competências 

numéricas e de literacias básicas (o que também dificulta a comunicação 

escrita, cuja importância nos contact centres cresce à medida que canais 

baseados na web são introduzidos no modelo tradicional de call centre e que 

são usadas ferramentas de CRM) 

 Dificuldade de encontrar formadores com experiência profissional e 

credibilidade pessoal, que tenham trabalhado em contact centres 

 A maioria dos contact centres continua a preferir a formação interna, mas 

começa a emergir um maior interesse pela formação interna acreditada e 

pela formação externa também com qualificação acreditada – o que sugere a 

necessidade de entidades certificadoras credíveis e que evitem a 

multiplicação caótica de standards de certificação. 
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Uma mudança importante dos últimos anos tem sido a forma como as instituições 

tratam internamente as suas operações de contact centres: de um centro de custo, a 

conseguir operar ao nível de custos mais baixo possível, para um centro de criação 

de valor e um “front-end” de comunicação com os clientes e o exterior. Nesse 

contexto o papel das competências e da carreira torna-se ainda mais importante. 

O quadro I procura mapear de forma simples as competências actuais num contact 

centre generalista, com as competências sobre pessoas e sobre tecnologias no eixo 

vertical e as competências de gestão (supervisor, gestor de centro) e de operação 

(agente) no eixo horizontal. O quadro seguinte tenta prospectivar as mudanças a 

curto e médio prazo nas competências necessárias num contact centre generalista 

(quadro II) 

 

 

Competências para contact centres: um referencial 

 

A tradição britânica de análise, exploração e sistematização de competências no 

mundo do trabalho é bem reconhecida. Depois do relatório referido de 2001, dois 

passos importantes foram dados no sector dos contact centres. Um novo referencial 

para a qualificação vocacional (NVQ / SVQ) foi adoptado (e é discutido em secção 

posterior) e um quadro de referência das qualificações e carreiras em contact 

centres foi proposto pela e-skills UK e adoptado a nível oficial. A importância deste 

quadro de referência é óbvia e constitui uma referência obrigatória para a 

construção de uma oferta formativa relevante para o sector.  

A e-skills UK é uma entidade representativa dos empregadores e é reconhecida pelo 

governo do Reino Unido como interlocutor para a articulação e definição das 

competências dos empregadores em contact centres. Note-se que essa entidade 

(uma parceria entre empregadores, governo e sistema de ensino, mas liderada pelos 

empregadores), tem um âmbito de intervenção sectorial mais vasto, que abrange 
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todas as competências de empregos em tecnologias da informação e comunicação, e 

nessa área tem produzido contributos importantes, entre os quais o modelo SFIA 

(skills framework for the information age, 2006) que mapeia bidimensionalmente as 

competências do sector TIC segundo as áreas de actividades e os níveis de 

responsabilidade. 

Um quadro de referência específico para as carreiras e competências em contact 

centres acaba de ser publicado pela e-skills UK (2006), na sequência de análises 

anteriores (2005, 2004) e constitui uma excelente base para se pensar as questões de 

formação e planeamento de carreiras associadas. O quadro de referência proposto 

usa um modelo simples baseado em três conceitos centrais: 

•  os papeis ou actividades profissionais, correspondentes às sucessivas etapas 

da carreira desde a entrada até gestor de contact centre (listados mais 

abaixo) 

• as competências individuais (agrupadas nas classes aquisição de clientes, 

serviço a clientes, gestão de operações, competências sobre tecnologias, 

competências sobre o negócio e aptidões pessoais). 

• os níveis de actividade, conforme o papel e a responsabilidade, sendo 

considerados quatro níveis aditivos correspondentes a aprendizagem, 

execução, melhoria, liderança. 

E inclui  

• as aptidões individuais e comportamentais necessárias para a prestação 

excelente de serviços a clientes e a geração de volume de negócio 

• as competências necessárias para vender e para fornecer serviços através da 

interacção directa com clientes por diversos canais 

• as competências necessárias para liderar, gerir e medir as actividades de 

negócios únicas de um ambiente de contact centre, que suportam a geração 

de volume de negócio e criam excelência no serviço aos clientes 
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Mas este quadro de referência não inclui as competências únicas e específicas de 

um segmento particular da indústria, nem associadas a actividades offline e de back 

office, nem as competências genéricas de operação de organizações e de gestão de 

negócios. 

O quadro de referência proposto encontra-se no quadro III (mantendo a língua 

original). As sucessivas etapas da carreira são: 

• Júnior (antes de treino especifico) 

• Operador de atendimento de clientes 

• Operador de vendas 

• Operador sénior de atendimento a clientes 

• Operador sénior de vendas 

• Especialista de produto 

• Chefe de equipe de serviço de atendimento a clientes 

• Chefe de equipe de vendas / gestor 

• Treinador (de operadores) 

• Gestor de recursos / gestor de planeamento 

• Gestor de operações / gestor de contacto center 

Uma descrição detalhada de cada um desses perfis e suas actividades e 

responsabilidades são apresentadas na parte 2 do referido relatório (e-skills UK, 

2006). Por sua vez na parte 3 desse relatório (e-skills UK, 2006) é apresentada uma 

análise detalhada de cada uma das 62 competências finas identificadas no quadro de 

referência. 

 

Operador de contact centre 

O trabalho de um operador de call centre (agente) geralmente decorre num 

departamento de serviços a clientes com os quais mantém um contacto regular 

através do telefone, email, mensagens SMS, fax ou correio. O trabalho envolve 



 
 
 
 
 
 
 

 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. 

habitualmente a venda de bens ou serviços, e a prestação de informações ou 

aconselhamento. Muito do trabalho é feito com acesso e actualização de informação 

do cliente em bases de dados residentes no sistema de informação, logo através de 

computadores. Alguns operadores de call centres podem ainda ter responsabilidades 

adicionais, como o treino e apoio a novos operadores, o controlo e a monitorização 

de chamadas ou ainda tarefas ligadas ao controlo de qualidade. O trabalho pode ser 

feito em regime de tempo total ou parcial, por vezes em turnos, e habitualmente em 

ambientes de espaço aberto. 

Um operador deve ter  

o excelentes competências de atendimento e suporte a clientes, 

o uma voz clara ao telefone 

o boas competências de uso de teclado 

o boas competências de comunicação 

o ser capaz de trabalhar isoladamente ou integrado numa equipe 

o ser capaz de trabalhar depressa e sob pressão 

o ser capaz de lidar eficiente e pacientemente com todos os tipos de 

clientes 

o ter competências em línguas estrangeiras (nalguns casos apenas) 

 O treino de um operador é habitualmente feito pelo próprio empregador (formação 

interna) e em geral versa competências específicas da operação no próprio 

empregador em três grandes áreas: 

 Competências sobre atendimento telefónico 

 Procedimentos de entrada de dados 

 Conhecimento do(s) produto(s) 

seguido de um período de treino e aprendizagem “on the job”. Uma formação pré-

emprego pode ser muito útil e é tratada mais à frente. Bons exemplos podem ser os 

cursos 
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- BTEC Award in introduction to contact centres (Edexcel, nível 1, 2005) 

- BTEC Award in Contact Centre skills (Edexcel, nível 2, 2005) 

- Certificate of introduction to the contact centre industry (City & Guilds, 

nível 1, 2005 e 2006) 

- Certificate in contact centres skills (City & Guilds, nível 2, 2004 e 2006) 

Os objectivos e conteúdos de cursos pré emprego para formação de operadores de 

contact centres encontra-se bem estabelecido e tem correspondências com as 

qualificações NVQ. O detalhe pode ser encontrado nas especificações de cursos 

oferecidos pelos principais centros de formação profissional certificados no Reino 

Unido (exemplos assinalados entre parêntesis, a seguir á identificação dos cursos 

acima referidos). As unidades típicas destes cursos são: 

o Nível 1: Introdução à indústria dos contact centres 

 Indústria dos contact centres 

 Técnicas de comunicação interpessoal  

 Atendimento de clientes e desenvolvimento de relações com 

clientes 

 Desenvolvimento de competências comportamentais e de 

eficiência pessoal 

o Nível 2: Competências em contact centres 

 Segurança, higiene e atendimento de clientes 

 Técnicas de vendas através de contact centres (via vendas) 

 Sistemas e tecnologias de contact centres (via técnica) 

 Desenvolvimento pessoal e profissional 

Em anexo listam-se os principais sistemas e tecnologias de contact centers, com as 

quais se espera que o operador esteja familiarizado e capaz de usar e explorar. 

Uma vez em actividade, um operador pode qualificar-se sucessivamente através dos 

programas NVQ (SVQ na Escócia) nos diversos níveis e perfis oferecidos: 
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  Operações em contact centres, níveis 1 e 2 

  Profissionais em contact centres, níveis 3, 4 e 5 

e ainda nos perfis relacionados, como Televendas (níveis 2 e 3) ou perfis 

especializados (como os vocacionados para a industria do turismo ou para os 

serviços financeiros). Mais á frente é tratado com mais pormenor o programa NVQ. 

 

Chefe de equipe 

O papel e as responsabilidades de um chefe de equipe, como comunicar bem e de 

modo eficiente, e como recrutar, motivar e liderar a sua equipe são as temáticas 

fundamentais da formação de um chefe de equipe.  

A formação de um chefe de equipe deve desenvolver as competências para 

o Compreender o âmbito e as responsabilidades de um chefe de equipe 

o Comunicar com eficiência 

o Motivar a equipe 

o Criar um clima focado no cliente entre a sua equipe 

o Desenvolver a equipe através de formação e suporte adequados 

o Recrutar as pessoas certas 

o Compreender as fontes de stress / pressão pessoal e da sua equipe 

o Tirar o máximo de partido das tecnologias disponíveis 

o Prever correctamente os fluxos de chamadas 

o Definir objectivos apropriados para os níveis de serviço  

o Interpretar correctamente os relatórios de informação para gestão 

o Assegurar que a equipe tem os recursos necessários 

o Compreender a legislação relevante 

Estes cursos são de nível 3 e tipicamente incluem módulos sobre: 

o Liderança e motivação de equipes em contact centres 

o Técnicas de boa comunicação 

o Focagem nos clientes 
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o Recrutamento de pessoas 

o Gestão do stress / pressão 

o Uso efectivo de tecnologia 

o Previsão de chamadas 

o Níveis de serviço 

o Relatórios de gestão 

o Legislação 

o Gestão de recursos 

Exemplos de cursos são: 

- BTEC Award in contact centres supervisory skills (Edexcel, nível 3, 2006) 

- Certificate in contacyt centres skills (City and Guilds, nível 3, 2004) 

Os objectivos e conteúdos destes cursos encontram-se bem estabelecidos e tem 

correspondências com as qualificações NVQ do mesmo nível. O detalhe pode ser 

encontrado nas especificações de cursos oferecidos pelos principais centros de 

formação profissional certificados no Reino Unido (referencias a seguir à 

identificação dos cursos acima referidos).  

 

CCA Contact Centre Association 

A CCA suporte cursos para 4 níveis profissionais: 

• Cursos pré-emprego 

• Cursos para agentes 

• Cursos para “team leaders” 

• Cursos para gestores 

Cada um destes níveis tem uma oferta diferenciada por actores do sistema de ensino 

e formação. 

Uma questão importante para a indústria é a certificação da oferta de cursos. A 

certificação de cursos permite uma padronização da formação de profissionais 
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através de uma variedade de cursos e instituições de formação, assim como uma 

vantagem competitiva para os formandos em processos de recrutamento entre 

diferentes empresas do sector. 

A CCA dispõe de um processo de acreditação de cursos para as organizações que 

procuram uma validação da sua oferta formativa sem ter que obrigatoriamente 

passar pela via do ensino superior, preservando a grande variedade de oferta de 

cursos, mas procurando também uma base nas melhores práticas do sector.  

A oferta formativa deve contribuir para o desenvolvimento profissional dos agentes 

da indústria, para além de facilitar uma entrada na actividade. Logo o 

aperfeiçoamento de competências adquiridas e o desenvolvimento de novas 

competências constituem objectivos da formação, a qual deve acompanhar o 

profissional do sector desde a sua entrada até aos níveis superiores da carreira. Nos 

níveis superiores o processo de acreditação está ligado à oferta de instituições de 

ensino superior: diplomas, “certificates” e mesmo ensino post-graduado em áreas 

relacionadas. 

O processo de acreditação do “CCA Professional Certificate” começa por uma 

análise da oferta da formação em questão, a qual deve cobrir pelo menos 20 dos 32 

tópicos da lista (ver quadro IV).  

A fase seguinte procura garantir os procedimentos e mecanismos sustentáveis de 

controlo de qualidade da oferta, nos seus aspectos de aprendizagem, avaliação, 

suporte e aconselhamento, recursos ao processo de ensino, gestão do processo 

formativo e ainda de revisão e auditoria. 

Um curso CCA professional certificate exige 40 unidades de crédito obtidas através 

de um curso oferecido por uma entidade certificada. Cada unidade de crédito destas 

qualificações CCA corresponde a 5 horas de aprendizagem, nas suas vertentes 

formal, informal e de avaliação do desenvolvimento. Tipicamente um curso destes 

ocupa quatro a seis semanas. 
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Um profissional com um CCA professional certificate pode passar a ter um CCA 

professional diploma através da avaliação da sua experiência profissional e do seu 

desenvolvimento profissional e pessoal contínuo através de uma entidade 

certificada para tal (quadro V). O processo exige um mínimo de doze horas por ano 

de actividades de desenvolvimento pessoal. 

Para um team leader é oferecida um CCA advanced diploma por entidades 

certificadas no acompanhamento do desenvolvimento profissional dos candidatos. 

Para gestores de operações e de serviços de atendimento a clientes há ainda uma 

qualificação como fellow of the CCA Academy. 
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Qualificação de competências profissionais 

 

O NVQ (National Vocational Qualification) é um processo padronizado de 

qualificação que avalia a competência profissional de um candidato no ambiente de 

trabalho, incluindo nessa avaliação as competências, o conhecimento e a 

compreensão que mostram acerca da sua actividade profissional e meio envolvente. 

A qualificação NVQ pretende ser também um veículo para a progressão na carreira, 

facilitando a transferência entre um grande numero de profissões dentro e fora do 

atendimento de chamadas telefónicas. As NVQs para profissionais de contact 

centres baseiam-se nas funções esperadas de um profissional cujo trabalho exige 

interacção com clientes através de meios electrónicos, assim como a gestão e a 

operação de tais meios. Este processo de aquisição e qualificação de competências 

aplica-se a operadores já empregados e activos no sector. 

A qualificação é feita através do sistema de formação e treino profissional oficial do 

Reino Unido (e-skills UK) e destina-se a certificar ou acreditar as competências que 

os candidatos já têm, assim como identificar as áreas que este deve considerar para 

treino adicional ou para desenvolvimento pessoal. As qualificações NVQ são 

baseadas em competências exibidas pelo candidato, ou seja, na capacidade que o 

candidato mostra para executar uma gama de tarefas relacionadas com o seu 

trabalho profissional. Um candidato a uma qualificação NVQ deve trabalhar numa 

empresa, ou departamento de uma empresa, cuja principal actividade seja de 

contact centre. Para este processo de qualificação de competências não são precisas 

qualificações académicas.  

Os cinco níveis de qualificação NVQ nets área correspondem a  

 Nível 1: Operações em contact centres, corresponde a uma qualificação pré-

emprego 
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 Nível 2: Operações em contact centres, corresponde à qualificação de 

operador 

 Nível 3: Profissionais em contact centres, corresponde a supervisor ou chefe 

de equipe 

 Nível 4: Profissionais em contact centres, corresponde a gestor de primeira 

linha 

 Nível 4: Profissionais em contact centres, corresponde a gestor sénior 

Os níveis 1 e 2 incluem unidades sobre 

o Desenvolvimento de boas relações com clientes 

o Competências em tecnologias da informação, entrada de dados e 

acesso a informação 

o Transacções 

o Técnicas de venda 

o Segurança e higiene 

Os níveis 3, 4 e 5 por sua vez incluem unidades ou áreas de competência sobre 

o Gestão de recursos humanos e físicos 

o Controlo de qualidade 

o Gestão da performance e produtividade 

o Gestão de projectos 

 

Os quadros VIa e VIb sumariam as unidades ou áreas de competência necessárias 

para cada qualificação (N1=nível 1, ..., N5=nível5). Cada unidade pode apenas 

contribuir para um nível de qualificação. O primeiro quadro lista as unidades 

obrigatórias e facultativas e as respectivas unidade de valor quando feitas em cada 

um dos níveis. Apenas duas das unidades do segundo quadro podem ser escolhidas 

em cada nível. A gestão do processo é assegurada por uma entidade independente 

(OCR Oxford Cambridge and RSA Examinations, www.ocr.org.uk).  
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Qualificações próximas são as qualificações NVQ em Atendimento de clientes 

(“customer service”, níveis 1, 2 e 3) e liderança de equipas (nível 2). A qualificação 

é obtida através de um dos muitos centros acreditados que garante a formação, 

treino, supervisão e avaliação necessária. O custo típico é de algumas centenas de 

libras por qualificação. 

 
 
Ensino superior: o caso dos Foundation degrees 

 

O sistema de ensino superior no Reino Unido sumaria-se no quadro VII, assim 

como as ligações com o sistema de qualificações (níveis NVQ). 

Uma das iniciativas mais inovadoras do sistema de ensino superior britânico são os 

Foundation Degrees (FD), lançados em 2000 e que procuram um modelo diferente 

de oferta institucional e curricular ao nível intermédio do ensino superior. A 

iniciativa tem conhecido um notável sucesso e em 2005/6 registava-se já a oferta de 

1776 cursos, com mais 845 em fase de lançamento. Esta oferta tem vindo a 

compensar uma quebra na procura de diplomas (HNDs), uma fórmula mais 

tradicional de qualificação superior de nível graduado. 

Os FD são novos cursos superiores de nível intermédio que oferecem uma 

qualificação vocacional superior (“vocational high education qualifications”). 

Distinguem-se por isso claramente da oferta tradicional de ensino superior, 

especialmente universitário (esta sendo mais académica e pouco (ou nada) 

vocacional). Mas oferecem uma qualificação superior que integra aprendizagem 

académica e profissional em local e ambiente de trabalho (não trabalho simulado, 

mas real). Podem também reconhecer conhecimentos e experiências profissionais 

anteriores com relevância. Um FD dá depois acesso directo a níveis mais altos de 

ensino superior. No entanto um FD não significa completar o primeiro ciclo do 

regime de Bolonha.  
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Os FD têm por objectivo combater a escassez da oferta de profissionais associados 

e de técnicos de nível elevado, valorizando a experiência formativa do trabalho 

através de um modelo baseado em parcerias entre instituições do sistema de ensino 

superior e os empregadores sectoriais, muito especial no desenho e planeamento da 

oferta formativa. Com a duração lectiva de dois anos a tempo inteiro, os FD podem 

no entanto ser feitos em regime de tempo parcial com uma carga equivalente e 

recorrer a canais múltiplo de aprendizagem (modular, à distância,...) em locais 

também diversos. 

Os FD dirigem-se especialmente a jovens “maduros”, a profissionais no mercado de 

trabalho e mesmo a adultos que procuram reconversão de carreiras, ou um retorno 

ao mercado de trabalho, mas através de uma via aberta de ensino superior, inclusive 

em áreas menos habituais na oferta académica. 

Os FDs podem ser oferecidos por instituições do ensino superior do chamado 

sistema HEFE, que inclui instituições de ensino superior (HE) e também do ensino 

complementar post secundário (o FE, “further education system”, os college post- 

secundários com ensino vocacional). A oferta de entidades FE precisa no entanto da 

validação académica de uma instituição de ensino superior HE com certificação 

para oferecer cursos de primeiro ciclo (“honours”, graduação), que assuma a 

responsabilidade pela validação e controlo de qualidade (em certos casos isso pode 

ser assegurado pela Foundation Degree Forward). A QAA (Quality Assurance 

Agency for Higher Education, responsável pela avaliação de todo o sistema de 

ensino superior, incluindo as universidades) assegura a avaliação dos cursos e a sua 

credibilidade. 

Na realidade os FD cada vez mais são parcerias entre instituições de ensino 

superior, do ensino complementar post-secundário e entidades (empresas,...) e 

associações sectoriais (incluindo aí a administração publica e os serviços de saúde), 

operadas muitas vezes pelas instituições FE, com uma rica tradição e experiência 

em formação vocacional para o mercado de trabalho. Os FD constituem por isso 
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uma oportunidade de interacção e de sinergias entre instituições de ensino com 

diferentes tradições e experiências numa associação de raiz com empregadores de 

modo a criar uma oferta de técnicos especialistas em domínios identificados acima 

de tudo pelos empregadores. 

Para além da forte ligação aos empregadores, os FD têm também um forte 

envolvimento das Agencias de Desenvolvimento Regional, com vista a assegurar 

também uma oferta com relevância para as necessidades de desenvolvimento 

regional. 

Como exemplo recente de oferta, assinala-se o “Foundation Certificate” e o 

“Foundation Degree” proposto pela UCLAN (University Central Lancashire) em 

colaboração com o programa callNorthWest e com o apoio da CCA e da e-skillsUK. 

O modelo dos FD parece especialmente apropriado para o sector dos contact centres 

e é uma experiência rica de potencialidades para o caso português e para o 

envolvimento de instituições de ensino superior com as empresas do sector na 

promoção de uma nova oferta educativa flexível. 
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Anexo 

 

Sistemas e tecnologias de contact centres 

 

A operação de contact centres tipicamente envolve sistemas e tecnologias como 

- ACD (Automatic Call Distributor) que faz o encaminhamento apropriado (com 

base nos tipos de contactos e conjuntos de competências que determinam “a priori” 

o encaminhamento (routing) das chamadas) e emite relatórios com projecções dos 

volumes de chamadas e identifica áreas de possível melhoria 

- CRM (Customer Relationship Management) para registo e relato da actividade do 

cliente e contactos 

- CTI (Computer Telephony Integration) que faz o encaminhamento simultâneo da 

voz e dos dados para o agente de modo que este possa servir o cliente 

- WTI (Web Telephony Integration) que permite o alinhamento do atendimento ao 

cliente com serviços Web, como funções colaborativas, funções de “chat” em texto, 

processamento de chamadas de resposta programadas e facilidades VoIP (Voice 

over Internet Protocol) 

- KM (Knowledge Management Systems) que disponibilizam ferramentas para 

registar, mostrar. Manipular e aceder a informação através de portais ou de uma 

intranet 

- IVR (Integrated Voice Response) que facilita o “call prompting” (mensagens de 

acolhimento) e funções de auto serviço a clientes para transacções de alto volume 

mas funcionalidade simples 
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Quadro I – Competências tradicionais de um contact centre generalista 
(adaptado de CCA, 2001) 
 

  

Competências sobre pessoas 

 

 

Liderança 

Gestão de equipe 

Controlo e disciplina 

Comunicação  

Delegação 

Gestão do stress (pressão) 

Agir como referencia para 

o Consultas técnicas 

o Consultas de vendas 

o Especificações de 

produtos 

o Orientação e assistência 

de clientes 

Comunicação oral 

o Como perguntar 

o Ouvir e atender 

o Absorver e 

questionar 

o Empatia 

o Tom, ritmo e 

volume 

 

Serviço 

o Simpatia e 

educação 

o Construção de 

relações 

 

Eficiência pessoal e gestão 

da equipe 

Gestor 

Entrevistas e selecção 

Avaliação de performance 

Planos de avaliação e de 

desenvolvimento 

Gestão de orçamentos 

Tratamento de reclamações 

Planeamento para o futuro 

Plano de continuidade do negócio 

o Gestão do tempo 

o Consciencia cultural e do 

Compreender os valores e 

os objectivos e as medidas 

usadas 

 

Atendimento de chamadas 

o Controlo da 

estrutura e duração 

das chamadas 

o Balanço entre a 

quantidade de 

Agente 
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 clima de negócio 

o Considerações legais (p.ex: 

uso de informação dos 

clientes) 

chamadas 

atendidas e a 

qualidade da 

resposta 

 

Competências para venda 

(quando necessárias) 

 

Assegurar numeracia e 

literacia 

 

  

Competências sobre tecnologias 
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Quadro II – Competências num contact centre generalista: mudanças a curto e 

médio prazo (adaptado de CCA, 2001) 

 

  

Competências sobre pessoas 

 

 

o Gerir pessoas contra um 

“balanced score card” mais 

do que por objectivos 

individuais 

 

o Gerir um maior número de 

especialidades 

 

o Gerir equipes que lidam com 

clientes através de vários 

canais remotos 

 

o Criar uma cultura de 

aprendizagem e 

desenvolvimento contínuo  

o Personalização das 

respostas 

 

o Criar conversação natural 

quando suportado por 

scripts e por prompts 

 

o Fazer da venda e da 

venda cruzada uma parte 

natural da conversação 

 

o Alargar o vocabulário 

 

o Gerir conversas para 

criação de valor 

 

o Fechar relações de baixo 

valor ou favorer 

activamente a migração 

para canais automáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor 

o Gestão do planeamento e 

aderência ao plano num 

ambiente de chamadas cada 

vez mais variáveis na 

o Desenvolver 

competências 

o baseadas na Web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agente 
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 duração 

 

o Gerir para criar valor 

 

o Gerir formação de alta 

eficiência e por canais 

remotos 

 

o Influenciar a gestão de 

outros canais 

o Desenvolver novas 

competências (chamadas 

por vídeo) 

 

o Gerir chamadas em 

ambientes CTI e CRM 

 

o Ser capaz de gerir 

chamadas orientadas para 

a criação de valor 

 

o Capacidade de iniciativa 

dentro de um quadro de 

referencia 

 

 

  

Competências sobre tecnologias 
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Quadro III- Quadro de referência de competências para contact centres (e-

skills UK, 2006) 
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1 Customer care 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 2 1 2 3 3 3 4
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4

2 Service delivery 1 2 2 3 3 4 4 4 3 4
1 2 1 3 2 3 4 4 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4

1 Market to customer 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 4
1 1 2 1 2 2 3 2 4 4

2 Acquire customer  1 2 3 3 4
1 2 3 3 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 4

1 3 2 4
1 Forecasting and scheduling 1 1 4 4

2 2 4 4
2 People management 2 2 3 4

1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
1 1 1 1 1 1 3 3 3 4
1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4
 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4

3 Quality management 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
1 2 2 2 2 3 4 4 3

4 Environment, health and safety 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4

5 Operations and planning 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4
1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4
1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4
1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4
1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4

1 Using technology 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4
1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4

2 Using contact centre systems 2 2 3 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
1 1 1 2 2 2 2 2 2 4
1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

3 4
1 Communication skills 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 4
2 Professional skills 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4
1 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4
1 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4

1 Personal aptitudes 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

1.2 Initiative
These aptitudes highlight essential characteristics required in all 
contact centre roles.  Levels of ability have nominally been 
assigned to reflect how behaviours may differ depending on the 
level of complexity of the role.

1.3 Self-motivation / stamina
1.4 Credibility
1.5 Confidence
1.6 Positive attitude

2.10 Industry awareness
2.11 Relationship building 
2.12 Leadership

F  Personal aptitudes 1.1 Integrity

2.6 Negotiation and influence
2.7 Attention to detail
2.8 Decision making / sound judgement
2.9 Numeracy 

2.2 Entrepreneurship
2.3 Team-working
2.4 Facilitation
2.5 Conflict management

1.2 Listening
1.3 Writing 
1.4 Linguistic (as required)
2.1 Problem solving

2.3 Web Telephony Integration
2.4 Knowledge Management
2.5 Integrated Voice Response 

E  Business skills 1.1 Speaking

1.2 PC and keyboard 
1.3 Electronic communications 
2.1 Automatic Call Distributor 
2.2 Computer Telephony Integration

5.3 Brand management
5.4 Change management
5.5 Disaster recovery planning

D Technology skills 1.1 Telephony 

4.1 Workplace management*
4.2 Stress management
5.1 Operations and performance management
5.2 Business process design

2.6 Employee retention 
3.1 Quality assurance
3.2 Compliance*
3.3 Communication guidelines (scripting)

2.2 Team building
2.3 Feedback and coaching
2.4 Call / Contact monitoring and reporting*
2.5 Performance appraisal

C  Operations management 1.1 Forecasting
1.2 Scheduling*
2.1 Recruiting*

2.1 Sales planning and opportunity management
2.2 Outbound sales
2.3 Inbound sales (cross / up selling)
2.4 Sales tracking and reporting

2.3 Transaction processing
B  Customer acquisition 1.1 Customer segmentation 

1.2 Campaign management

1.2 Measuring customer satisfaction 
1.3 Complaints and issues management
2.1 Product advice / support
2.2 Service advice / support

Roles and Responsibilities

Competency
A  Customer service provision 1.1 Customer service ethos
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Quadro IV 
Tópicos para certificação de cursos com o grau “Professional Certificate” 
(CCA,2006) 
 
Conhecimento sobre organizações 
 

• Tecnologia de contact centres 
• Papel do operador 
• Legislação laboral 

Conhecimento sobre serviços e 
produtos 

• Produtos e serviços 
• Politicas e procedimentos 
• Procedimentos administrativos 
• Compliance requirements 

Competências sobre comunicação • Comunicação por telefone básica 
• Comunicação positiva 
• Ouvir e perguntar 
• Comunicação escrita 

Competências sobre serviço a clientes • Excelência no serviço a clientes 
• Serviço a clientes e qualidade 
• Resolução de problemas de 

clientes 
• Gestão de chamadas difíceis 

Eficiência pessoal • Cultura organizacional 
• Desenvolvimento pessoal 
• Gestão de relações 
• Gestão do tempo e do stress 

Televendas • Televendas outbound 
• Chamadas de televendas outbound 
• Televendas inbound 
• Técnicas de televendas inbound 

Gestão de crédito • Uso do telefone para recuperação 
de créditos 

• Etapas do processo de 
recuperação de créditos 

• Ensuring action 
• Procedimentos administrativos 

 
Fonte: “Accreditation of contact centre training” (CCA, 2006) 
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Quadro V 
Qualificações certificadas pela CCA para vários tipos de profissionais  
 
 
Tipo de profissionais 

 
Qualificações 

Agentes / operadores CCA Professional Certificate 
CCA Professional Diploma 

Team leader CCA Professional Certificate 
CCA Professional Diploma 
CCA Advanced Diploma 

Managers Fellow CCA Academy 
 
Fonte: “Accreditation of contact centre training” (CCA, 2006) 
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Quadro VIa:   Áreas de competências por níveis NVQ (e-skills UK,  2006) 
 
 

Unidade / área de competência N1 N2 N3 N4 N5

Obrigatório AA Desenvolvimento de eficiência pessoal e organizacional 5 15 25 35

Obrigatório BB Segurança e saúde em TIC e contact centres 5 30 40 50

Opcional CC Atendimento de clientes 10 20 30 40 50

Opcional DD Comunicação escrita e inter pessoal 5 15 30 40

Opcional EE Suporte remoto a produtos e serviços 10 20 30 40 50

Opcional FF Sistemas e tecnologias de contact centers 10 20 30 40 50

Opcional GG Venda directa e aquisição de clientes em contact centers 10 20 30 40 50

Opcional HH Gestão da performance 30 40 50

Opcional II Planeamento de recursos humanos em contact centres 30 40 50  
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Competencia N1 N2 N3 N4 N5
G Internet e intranets 5 15 25
H E-mail 5 15 25
I Software de processamento de texto 10 20 30
J Software de spreadsheets 10 20 35
K Software de bases de dados 10 20 35
N Software especializado e bespoke 10 20 30
P Uso de sistemas de tecnologias de informação 5 15 25
Q Uso de tecnologias de infirmação para troca de informação 5 15 25
R Unidade especifica do sector (*) 10 20 30 40
S Usos gerais de tecnologias da informação 5 15 25
T Uso de software em tecnologias da informação 5 15 25

V1 Identificar objectivos e programas de aprendizagem pessoais 30
V2 Acordar programas de aprendizagem 30
V3 Desenvolver sessões de treino 30
V4 Facilitar a aprendizagem através de apresentações 30
V5 Facilitar a aprendizagem através de de demonstrações e instrução 30
V6 Facilitar a aprendizagem individual através de coaching 30
V7 Facilitar a aprendizagem em grupo 30
V8 Suporte a aprendizagem por mentoring no local de trabalho 30
V9 Suporte e aconselhamento em aprendizagem individual 30
V10 Monitorar e rever o progresso em aprendizagem 30
V11 Suporte a competências adquiridas no local de trabalho 30

W1 Suporte do uso eficiente de recursos 30
W2 Contribuir para a selecção de pessoas para actividades 30
W3 Contribuir para o desenvolvimento de equipes e individuos 30
W4 Liderar o trabalho de equipes e de indivíduos para melhorar a performance 30
W5 Responder a má performance da sua equipe 30
W6 Facilitar reuniões 30
W7 Contribuir para melhorias no trabalho 40
W8 Gestão da mudança em actividades organizacionais 40
W9 Gestão do uso de recursos físicos 40
W10 Gestão do uso de recursos financeiros 40
W11 Selecção de pessoal para actividades 40
W12 Desenvolver equipes e indivíduos para melhorar a performance 40
W13 Gestão da performance de equipes e de individuos 40
W14 Lidar com a má performance da sua equipe 40
W15 Presidir e participar em reuniões 40
W16 Determinar o uso efectivo de recursos 50
W17 Delegar trabalho 50

 
Quadro VIb:   Competências por níveis NVQ (e-skills UK,  2006), detalhe 
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Competencia N1 N2 N3 N4 N5

X1 Contribuir com aconselhamento e suporte para o desenvolvimento e implementação de 40
X2 Contribuir com aconselhamento e suporte para o desenvolvimento e implementação de 30
X3 Fazer auditorias de qualidade 30
X4 Implementar sistemas de garantia de qualidade 40
X5 Gerir a melhoria continua de qualidade 50

20
Y1 Desenvolver objectivos operacionais para o projecto 20
Y2 Desenvolver um plano temporal detalhado para o projecto 20
Y3 Identificar os riscos e avaliar opções para o seu controlo 20
Y4 Coordenar, monitorar e controlar o planeamento de projectos 20
Y5 Controlar a transferência de responsabilidades em projectos 20
Y6 Assegurar a conclusão das actividades de projectos 20
Y7 Desenvolver objectivos estratégicos para o projecto 25
Y8 Identificar e avaliar opções no projecto 25
Y9 Preparar a defesa do projecto, sob o ponto de vista de negócio 25
Y10 Preparar um sumário do projecto 25
Y11 Identificar riscos estratégicos e avaliar opções para minimizar o risco do projecto 25
Y12 Desenvolver programas ou planos para projectos 25
Y13 Especificar actividades para planos do projecto 25
Y14 Revisão do progresso de projectos 25
Y15 Avaliação de projectos 25
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Framework for higher education 
qualifications

National Qualifications 
Framework (as implemented from 

Spring 2004)

Previous National 
Qualifications 

Framework

D (Doctoral) - Doctorates

Doctorates are awarded for the creation and interpretation of knowledge, 
which extends the forefront of a discipline, usually through original 

research. Holders of doctorates will be able to conceptualise, design and 
implement projects for the generation of significant new knowledge 
and/or understanding. Holders of doctorates will have the qualities 

needed for employment requiring the ability to make informed 
judgements on complex issues in specialist fields, and innovation in 

tackling and solving problems.

8 - Vocational diplomas

M (Masters) - Masters degrees, 
postgraduate certificates and 

diplomas

Much of the study undertaken at master's level will have been at, or 
informed by, the forefront of an academic or professional discipline. 

Students will have shown originality in the application of knowledge, and 
they will understand how the boundaries of knowledge are advanced 
through research. They will be able to deal with complex issues both 

systematically and creatively, and they will show originality in tackling and 
solving problems. They will have the qualities needed for employment in 
circumstances requiring sound judgement, personal responsibility and 

initiative, in complex and unpredictable professional environments.

7 - Vocational certificates and 
diplomas (NVQ 5)

H (Honours) - Bachelors degrees, 
graduate certificates and diplomas

Graduates with a batchelor's degree with honours will have developed an 
understanding of a complex body of knowledge, some of it at the current 

boundaries of an academic discipline. Through this, the graduate will 
have developed analytical techniques and problem-solving skills that can 

be applied in many types of employment. The graduate will be able to 
evaluate evidence, arguments and assumptions, to reach sound 

judgements, and to communicate effectively.

6 - Vocational certificates and 
diplomas

I (Intermediate) - Diplomas of 
Higher Education and Further 

Education, Foundation Degrees, 
Higher National Diplomas

Holders of qualifications at this level will have developed a sound 
understanding of the principles in their field of study, and will have 

learned to apply those principles more widely. Through this, they will 
have learned to evaluate the appropriateness of different approaches to 

solving problems. Their studies may well have had a vocational 
orientation, enabling them to perform effectively in their chosen field. 
They will have the qualities necessary for employment in situations 

requiring the exercise of personal responsibility and decision-making. 

5 - Key skills Vocational certificates 
and diplomas (NVQ 4)

C (Certificate) - Certificate of Higher 
Education

The holder of a certificate of higher education will have a sound 
knowledge of the basic concepts of a subject, and will have learned how 
to take different approaches to solving problems. He or she will be able 

to communicate accurately and will have the qualities needed for 
employment requiring the exercise of some personal responsibility.

4 - Vocational certificates and 
diplomas

__ 3 - Key skills, Vocational certificates 
and diplomas, A-levels, (NVQ 3) 3 - Advanced

__
2 - Key skills, Vocational certificates 
and diplomas, Basic Skills, GCSE 

(Grades A* to C), (NVQ 2)
2 - Intermediate

__
1 - Key skills, Vocational certificates 
and diplomas, Basic skills, GCSE 

(Grades D to G), (NVQ 1)
1- Foundation

__ Entry - Basic skills, Certificates of 
achievement Entry

5 - Higher levels

4 - Higher levels

 
Quadro VII:  Ensino superior no Reino Unido e ligação com os níveis NVQ (Hero, 2006) 
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Quadro VIII: “Foundation degrees”:  ligações com outras ofertas de ensino 
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