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Figura 1
Transcom WorlWide (operações)

1. TRANSCOM WORLDWIDE
A Transcom tem 52 centros de serviço com mais de 12.000 colabo-

radores em 28 países (figura 1), sendo mais de 90% dos centros e servi-
ços distribuídos por regiões periféricas de toda a Europa. Existem ainda 
mais 3 centros adquiridos, mas que actuam numa outra actividade e, 
por essa razão, estão situados em grandes centros urbanos. Em Portu-
gal, Famalicão foi a opção escolhida pela Transcom, depois de Leon e 
Sevilha em Espanha. Algo semelhante  sucedeu em toda a Europa, o que 
reflecte a estratégia preferencial seguida pela Transcom de implementa-
ção em zonas periféricas. 

Transcom WorldWide

A Trancom foi constituída em 1995, sendo 
actualmente um dos maiores Operadores 
Europeu de CRM e Gestão de Crédito em 
termos de cobertura geográfica

Com mais de 12,200 colaboradores trabal-
hando a partir de 52 centros de serviços, em 
28 países e comunicando em 33 Idiomas.
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1.1 Uniformização versus diferenças culturais 
É consensual a ideia que vivemos numa sociedade cada vez mais glo-

bal e internacional, praticamente sem fronteiras geográficas e com me-
nor influência das especificidades locais e regionais. Alguns dos motivos 
são: 

 • Abrangência mundial dos produtos e das marcas; 
 • Segmentação nacional e transnacional de clientes; 
 • Globalização de gostos e convergência de preferências; 
 • Transportes nacionais e internacionais mais rápidos;
 • Uniformização de padrões de qualidade, etc. 

Aparentemente, este processo de globalização interna (à escala de um 
país) e externa (escala internacional) tenderia a atenuar as diferenças cul-
turais; entenda-se cultura como uma espécie de programação colectiva 
mental que distingue os indivíduos em função dos grupos a que perten-
cem. No entanto, tal não se verifica. A teoria e a própria evidência empírica 
demonstram, de forma inequívoca, a persistência dessas diferenças, a difi-
culdade em compreendê-las e actuar em face das mesmas. 

O desenvolvimento de um negócio pode, ainda hoje, ser obstruído ou 
favorecido por uma simples diferença de cultura (linguagem, valores, etc.) 
ou comportamentos (códigos de conduta, hábitos, etc.). 

1.2 Estratégia a desenvolver: integração ou diferenciação? 
Importa adoptar práticas de gestão que contemplem simultaneamente:
Diferenciação - por força da adequação às especificidades e cultura 

locais, implicando facilidade na integração dos novos colaboradores e 
menor dificuldade na normalização de práticas;  

Integração  - por força da adequação à cultura organizacional já ins-
tituída, provocando uma menor dificuldade na integração das pessoas e 
mais rapidez na uniformização de práticas e procedimentos.

Não há respostas certas ou universais. O segredo passa por balancear 
devidamente os dois pólos:

pensar global e agir localmente 
Como fazê-lo ao nível das práticas de gestão internas? Dedicar es-

pecial atenção às práticas de gestão de pessoas com mais impacto na 
performance individual:

• Formas de comunicação 
• Definição de objectivos (individuais e por equipa)
• Feedback sobre desempenho, na sua vertente dupla:  elogio e cha-
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mada de atenção.
 • Avaliação de desempenho

A Transcom tem normas de estrutura e práticas a nível internacio-
nal que são implementadas da mesma forma independente do local. Es-
tas normas proporcionam o normalizar de práticas em todos os locais 
de implementação, embora possam existir algumas excepções para se 
adaptarem a cada característica local, mas respeitando sempre uma cul-
tura de valores da Transcom. É dessa forma que atingimos o standard de 
atendimento que é a própria imagem da Transcom. Orientamo-nos para 
nos ajustarmos ao local da implementação e perceber a cultura corres-
pondente. Dessa forma conseguimos provocar uma melhor integração e 
mesmo maior rapidez na aceitação das nossas normas.

Em Famalicão dispomos de atendimento em várias línguas: caste-
lhano, inglês ou francês, para além do português. A operação em lín-
guas estrangeiras não é o atendimento direccionado para clientes portu-
gueses, mas sim para clientes de outros países. Este serviço está incluído 
numa prática de funcionamento em que nós sugerimos aos próprios tra-
balhadores da Transcom que circulem pelos vários centros espalhados 
pela Europa, o que lhes permite partilhar novas culturas e conhecimen-
tos mas inseridos nas práticas e valores de todos os centros.

A Transcom tem várias parcerias com diferentes instituições, das 
quais destaco o sucesso da parceria com a Associação de Estudantes da 
AISEC, que teve como objectivo inicial a prática de estágios profissio-
nais para estudantes de todos os países membros. A verdade é que temos 
tido maior procura por parte dos estudantes para cargos de gestão ou 
para funções de suporte, funções analíticas em que de facto se torna 
mais complicado contratar pessoas no mercado comum com essas qua-
lificações.

A Transcom segue o seu guia de práticas de gestão interna, que são 
praticas que a empresa acredita serem as mais importantes na sua im-
plementação. Uma das práticas é existir um maior envolvimento com 
as pessoas que trabalham em regime de full time, não querendo com 
isso excluir ou diferenciar os colaboradores que trabalham em part time. 
Digamos que é um modo de retribuir o maior compromisso e envolvi-
mento que um colaborador de full time tem com a Transcom.

Por vezes sentimos algumas dificuldades na implementação das nor-
mas em centros de regiões periféricas, como por exemplo a adesão dos 
colaboradores para trabalhar por objectivos, que terá sido uma das nos-
sas maiores dificuldades de implementação. 

Lembro que Famalicão está situado no Vale do Ave, onde a maior 
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parte das famílias trabalham em pequenas indústrias familiares, numa 
relação económica com entidades que por sua vez usam práticas de con-
tratos, e mesmo de gestão, menos correctos. São maus precedentes para 
ajudar a estabelecer objectivos individuais, estabelecer objectivos de 
equipa e cruzar esses mesmos objectivos

Existe na Transcom uma necessidade de feedback sobre o desempe-
nho, de acompanhamento constante sobre os nossos colaboradores e 
de elogio quando as operações são bem sucedidas ou uma chamada de 
atenção quando algo corre menos bem. Este acompanhamento é uma 
linha de acção bastante vincada na empresa, e corresponde a uma es-
tratégia de aperfeiçoamento constante, e só com um acompanhamento 
permanente é que somos mais capazes de identificar as nossas fraquezas 
a tempo de dar continuidade aos nossos sucessos.

2. OPERAÇÂO EM REGIÕES PERIFÉRICAS
Vantagens associadas à implementação de contact centres em regi-

ões periféricas 

• Níveis de atrito reduzidos (taxa de saídas de colaboradores)
• Absentismo tendencialmente menor 
• Probabilidade de maior compromisso entre colaborador e empre-

sa: projecto comum
• Redução de custos fixos (nomeadamente custos de pessoal) 

Desvantagens associadas à implementação de contact centres em 
regiões periféricas 

• Maior probabilidade de problemas quantitativos (número de 
candidatos viáveis) e qualitativos (competências / skills) no re-
crutamento e selecção

• Maior dificuldade de adaptação às práticas e procedimentos ins-
tituídos (cultura de mérito baseada na performance individual)

• Não proximidade dos centros de decisão e sedes de empresas 
clientes 

Uma das principais vantagens da instalação de contact centres em 
regiões periféricas são o nível de absentismo, a taxa de turnover e a taxa 
de saída de colaboradores. A diferença, sobre estes resultados, entre as 
grandes cidades e as regiões periféricas é abismal, quase se tornando 
pouco credível já que estamos a falar do mesmo país e da mesma língua, 
apenas com um diferença geográfica. Os números assim o demonstram: 
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em 2004 tivemos uma taxa de turnover de 3,9% que contrasta bem com 
taxas que quase chegam aos 50% em Lisboa. Em relação às taxas de ab-
sentismo, são valores tendencialmente mais baixos do que as grandes 
cidades. Contudo acho que é importante mencionar que por vezes so-
fremos de um estranho absentismo sazonal. 

Existem situações opostas entre a relação de emprego a full time e em 
part time. Em Lisboa é mais comum encontrar pessoas dispostas a tra-
balhar em part time e mais difícil encontrar pessoas que queriam traba-
lhar em full time, mas em Famalicão a realidade é exactamente oposta: 
esta profissão é encarada como uma possibilidade de entrar no mercado 
de trabalho, o colaborador prefere a categoria de full time porque com 
isso se sente mais realizado. 

Esta situação deve-se também ao problema de desemprego que se 
vive nesta zona. O colaborador da Transcom sente que conseguiu algo 
que não está ao alcance de todos, o que o torna mais motivado e com 
mais sentido de responsabilidade. Uma operação com a dimensão da 
Transcom é sentida na região como um projecto importante, pois esta-
mos a falar de uma envolvência de 380 pessoas, um número de pessoas 
activas bastante significativo para a região. 

Isto leva à questão de como é que as universidades podem ajudar os 
call centres e como é que os call centres podem ajudar as universidades.

Tem-se referido que um call centre é uma boa opção de entrada para 
o mercado de trabalho e também uma boa experiência para depois se 
poder entrar numa faculdade.

Eu penso que uma pessoa que começa a ser nossa colaboradora não 
vai sair 6 meses ou 1 ano depois. Se sair dentro desse período deixam 
de existir benefícios em relação aos custos investidos na formação do 
colaborador. Relembro que se há uma área neste país, ou mesmo a nível 
mundial, que invista na formação, essa área é a dos call centres.

A formação permanente é a essência de base de qualquer call centre e 
é uma actividade constante. Existe inevitavelmente uma formação ini-
cial que pode demorar entre 1 a 4 semanas dependendo da actividade 
onde, na vertente de call centres internos, existe formação baseada na ac-
tividade da empresa, e na vertente de call centres de outsourcing, que tem 
muitas vezes os operadores partilhados por mais do que uma actividade 
ou cliente, poderá ter que existir o dobro da formação.

Eu diria que além de dar uma formação base a um colaborador é de-
pois necessário manter esse colaborador com formações que lhe tragam 
mais-valias para que no seu trabalho e no seu intelecto para que não se 
sinta estagnado. Convenhamos que gerir reclamações durante 8 horas 
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por dia, e durante 10 anos, parece ser algo muito pesado para qualquer 
ser humano.

As faculdades e as universidades podem dar a sua ajuda em várias 
áreas, nomeadamente na capacidade de comunicação (como comunicar 
e onde comunicar). Até ao momento, quem dá essa formação não são 
pessoas com formação universitária mas pessoas com algum crescimen-
to dentro de um call centre que, por sua vez, com a experiência adquirida 
dentro do próprio call centre, reúnem a capacidade e o conhecimento 
para dar formação. Essa formação vale pela experiência que a pessoa 
tem, mas podia-se ir mais além e abordar algo mais específico em ter-
mos de capacidades.

Uma dos objectivos mais importante para qualquer empresa é a re-
dução de custos. Os baixos custos em termos de instalações são impor-
tantes. Dou o exemplo de que, numa região periférica, uma renda de 
um espaço possa ser de 5 ou 6 euros por metro quadrado, com melhores 
condições do que um espaço em Lisboa onde o preço é de 15, 16 ou 18 
euros o metro quadrado.

No serviço de gestão de reclamações tínhamos pessoas com mais de 
50 anos. Nós não podemos ter 10 avós a tratar das pessoas mais novas 
de um call centre como se fossem avós deles. Há aí alguns problemas 
de integração. Um bom elemento de um call centre tanto pode ser um 
jovem recém-licenciado bem como uma pessoa mais velha com deter-
minadas capacidades mas que por alguma razão teve que se reformar, 
ou teve algum problema que não lhe permitia desempenhar outra acti-
vidade. As parcerias com os centros de emprego são as fontes principais 
de recrutamento do nosso call centre. Existe um trabalho muito árduo 
na selecção para se encontrarem pessoas com capacidade ou perfil para 
integrar um call centre. 

3. OPERAÇÔES EM REGIÕES NÃO PERIFÉRICAS
Vantagens associadas à implementação de contact centre

• Maior facilidade no recrutamento e selecção de colaboradores, 
tanto quantitativa como qualitativamente

• Maior facilidade de adaptação às práticas e procedimentos ins-
tituídos

• Maior proximidade dos centros de decisão e sedes de empresas 
clientes

• Maior aceitação para trabalhar em horários nocturnos / por turnos
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• Facilidades de deslocação (metro, autocarros, etc...) 

Desvantagens associadas à implementação de contact centres

• Níveis de atrito mais elevados 
• Absentismo tendencialmente maior 
• A empresa é vista apenas como uma fonte de rendimento rara-

mente estabelecendo um sentimento de compromisso entre cola-
borador e empresa

• Aumento de custos fixos (nomeadamente custos de pessoal) devi-
do ao inerente nível de vida nas grandes cidades

A imagem dos call centres nas grandes cidades é diferente da imagem 
de um call centre em regiões mais periféricas. Isso acontece porque a 
necessidade de emprego nas regiões periféricas é muito maior, o com-
promisso da pessoa com o emprego é muito maior e as pessoas não vão 
dizer mal do local onde trabalham. Pelo contrário, vão promover e elo-
giar essa actividade na sua comunidade.

Por outro lado também existem dificuldades nos call centres insta-
lados em regiões periféricas. Falo das práticas de mérito já instituídas 
e daquilo que são os valores, as culturas e as regras que se querem im-
plementar. Recordo o exemplo de Famalicão, onde recrutamos pessoas 
desde a quarta classe até licenciados. Há muitos licenciados que não são 
colocados como professores e optam pelos call centres. Temos exemplos 
em que esses licenciados já não se candidataram a novas vagas de pro-
fessores no ano seguinte porque ficaram fidelizados com a empresa. 

Contudo esta variedade faz com que existam pessoas que nunca tra-
balharam por objectivos nem com alguma sequência e com continuida-
de, onde a sua avaliação de desempenho incida particularmente sobre 
a produtividade, eficiência e qualidade que eles transmitiam. Existe aí 
uma dificuldade adicional para implementar sistemas avaliação por ob-
jectivos. 

Este tipo de políticas é melhor interpretada em call centres situados 
nos grandes centros urbanos, porque aí já existe um maior conhecimen-
to de como é o funcionamento de um call centre, porque já trabalharam 
num call centre, ou porque conhecem alguém que trabalha ou já traba-
lhou num call centre. Já existe um histórico e a sua capacidade de abertura 
mental para se adaptar às políticas que a empresa quer impor é maior.

Numa empresa de outsourcing, a não proximidade do centro de de-
cisão é uma desvantagem enorme. A situação é inversa numa empresa 
com um call centre interno, que tem mais facilidade na implementação 
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ou deslocalização de um call centre de uma grande cidade para uma 
região periférica, já que os objectivos que terá de ter para a sua própria 
empresa é manter os níveis de qualidade, produtividade e eficiência.. 

Para uma empresa que vive da prestação de serviços a dificuldade 
torna-se maior porque os centros de decisão não estão nas regiões pe-
riféricas, e os clientes têm tendência de tentar puxar tudo para Lisboa. 
Eles querem estar mais próximos das actividades e como as actividades 
estão mais centralizadas no Porto e Lisboa, os call centre acabam por ter 
a tendência de as acompanhar geograficamente. Esta é uma desvanta-
gem que não tem a ver com a zona ou com a comunidade, mas sim com 
os clientes de empresas de prestação de serviços que obrigam a que haja 
esta alteração.

Há também algumas vantagens para se implementar operações em 
regiões não periféricas, nomeadamente Lisboa. Existe uma maior faci-
lidade de recrutamento e existem pessoas com experiência que já pas-
saram por muitos call centres. A rotação das pessoas pelos call centres é 
maior nas zonas centrais. Eu diria que quem é profissional de call centres 
não fica desempregado em Lisboa porque tem sempre hipótese de rota-
ção. Essas pessoas, como já tem experiências na área dos call centres, têm 
também maior facilidade de adaptação às suas práticas e procedimen-
tos, mesmo quando estes são diferentes.

A maior proximidade de centros logísticos de transporte importante 
para empresas de outsourcing, porque com maiores facilidades de deslo-
cação existe uma maior disponibilidade de trabalhar por turnos ou em 
part time. Em Famalicão, para os colaboradores andarem 5 kms, para se 
deslocarem até ao seu local de trabalho, utilizam 2 autocarros e o bilhete 
de cada um deles custa 1 euro (lembro que impacto de 20 Euros na car-
teira de uma pessoa de Famalicão é diferente do impacto dos mesmos 20 
euros em alguém de Lisboa). Em Lisboa tivemos o cuidado de ficar jun-
to do metro, algo que não podemos ter em Famalicão onde tivemos de 
alugar um autocarro para circular entre Famalicão, Vila das Aves, Santo 
Tirso, Porto e Vila do Conde, entre as 7h da manhã e as 10h da manhã 
e ao final do dia até às 2h da madrugada. Este é um custo acrescido que 
não teríamos em Lisboa porque aí o metro é um veículo de transporte 
que cobre todas as necessidades.

Lisboa, é uma cidade grande e por isso mesmo o absentismo é ten-
dencialmente maior. Contudo o compromisso que a pessoa poderá ter 
com a empresa difere completamente quando falamos de uma zona pe-
riférica. Quando se trata de um grande centro urbano a empresa é vis-
ta como um part time que permite à pessoa ter um rendimento extra. 
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Raramente se cria um compromisso entre o colaborador e a empresa, 
salvo excepções, ao contrário das zonas periféricas onde o compromisso 
existe e é sólido, porque é um projecto comum da comunidade com a 
própria empresa.

Em termos de custos fixos na implementação numa grande cidade, 
os custos são 30% maiores, no caso entre Lisboa e Famalicão, e a qua-
lidade poderá ser 20% menor. Isto não quer dizer que se pague mais 
em Lisboa e pior em Famalicão, pois o próprio nível de vida e os custos 
inerentes são de facto diferentes. 

Relembro o exemplo dos 20 euros para uma pessoa em Lisboa e para 
uma pessoa em Famalicão. Em Famalicão um pequeno almoço pode 
custar 1 euro e em Lisboa custar 3 euros. Este é um factor que se deve ter 
em conta na ponderação da própria integração e na escolha do espaço 
de um call centre.




