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A decisão de nos localizarmos em Évora (desde 2001) foi tomada na 
sequência dos resultados obtidos pela ex-Mundial Confiança com dois 
call centres situados em Lisboa e no Porto, sendo que o de Lisboa fun-
cionava mal, ao contrário do call centre do Porto que funcionava bem. 
A nossa estratégia foi fundir estas duas estruturas e fazer uma desloca-
lização para Évora. Estamos bastante satisfeitos com tal decisão porque 
conseguimos, durante estes cinco anos, alcançar os objectivos a que nos 
propusemos. 

O nosso actual call centre em Évora dispõem de 200 postos de traba-
lho e recebe uma média de 6.000 chamadas por dia. A ex-Mundial Con-
fiança já tinha uma importante base de recursos humanos em Évora, a 
qual foi aproveitada, para efeitos de formação e acompanhamento, pois 
tratavam-se de pessoas chave com bastante know-how na operação da 
empresa e que conheciam muito bem a nossa companhia.

Durante a nossa estada em Évora nunca tivemos qualquer problema 
de recrutamento. Acredito que, tal como em Bragança, isso se deve ao 
efeito da universidade.

As exigências que temos em termos de habilitações literárias míni-
mas são o 12º ano completo. Note-se que esta solução deslocalizada não 
teve como objectivo principal reduzir custos por reduzir, mas sim po-
dermos prestar o melhor serviço possível. 

Estou bastante satisfeito com a qualidade das pessoas que apareceram 
para integrar o projecto, porque apesar de ser uma solução tipificada 
como de outsourcing, as pessoas agarram a oportunidade com bastante 
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afinco e abraçam bem o projecto. Temos também muitas pessoas a en-
tregar currículos por vontade própria com vista a serem colaboradores 
no nosso call centre. 

O turnover existente em Évora ajuda a perceber o que anteriormente 
mencionei. Os 15% de turnover em Évora contrastam bem com os 40% 
a 50% existente anteriormente em Lisboa. Estamos satisfeitos com esta 
acentuada redução de turnover até porque esta actividade exige investi-
mento na formação de recursos humanos (no nosso caso, a duração da 
formação é um mês).

Estamos também satisfeitos com o nosso impacto em Évora, e acre-
ditamos que a satisfação é recíproca porque prestamos uma função im-
portante na criação de emprego que, em muitos, casos é mesmo o pri-
meiro emprego.

É também importante dizer que o preço do espaço das nossas insta-
lações em Évora é bastante inferior ao mesmo espaço em Lisboa ou no 
Porto. Para além disso Évora dispõe agora de excelentes acessibilidades, 
com a auto-estrada Lisboa-Évora.


