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Descentralização da rede de Call 
Centres: a experiência da PT Contact 

Francisco Cesário
PT Contact

A  PT CONTACT
A PT Contact, Empresa do grupo Portugal Telecom, é uma empresa 

especializada na gestão do relacionamento com o cliente levando a cabo 
a criação, implementação, gestão e optimização de  contact centres.  A 
PT Contact integra nos seus contact centres tecnologia e soluções para 
as mais variadas necessidades de serviços de atendimento, contacto e 
telemarketing dos seus clientes. 

Os recursos tecnológicos e humanos, a infra-estrutura, o know-how 
e o capital de experiência acumulado na gestão e operacionalização des-
te tipo de serviços são os seus grandes trunfos, enquanto organização 
especialista na gestão do relacionamento com o cliente. 

A PT Contact tem patenteado um grande desenvolvimento, quer em 
termos de crescimento no negócio core quer em termos de implemen-
tação de novos serviços complementares que aportam valor aos seus 
parceiros. Desta forma, a empresa posicionou-se, de forma sustentada, 
como aglutinadora da “customer interaction”, via diferentes canais (con-
tact centre: in e outbound, presencial: D2D, promotoras e instalação), e 
para os mais diversos fins.

Em Março de 2004, a PT Contact tornou-se numa das primeiras em-
presas de call e contact centres a obter o Certificado de Qualidade, em 
conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2000. Em 2006, realizou-
se a auditoria de acompanhamento pela APCER (Associação Portugue-
sa de Certificação), reafirmando-se o compromisso da empresa com to-
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dos os requisitos legais e regulamentares em vigor, envolvendo todos os 
colaboradores, o que confere aos nossos clientes, uma garantia de rigor 
no serviço prestado.

Num mercado cada vez mais exigente em que o objectivo das or-
ganizações se centra na satisfação do cliente e na sua fidelização, a PT 
Contact aumentou exponencialmente nos últimos 3 anos o número de 
posições físicas de atendimento nos seus contact centres, constituindo 
assim o maior contact centre multi site a nível nacional e um dos maio-
res a nível europeu. 

Neste sentido, a PT Contact gere actualmente 20 contact centres em 
todo o país (Lisboa, Porto, Évora, Beja, Coimbra, Bragança e agora Cas-
telo Branco), num total de 3.286 posições de atendimento, uma força de 
trabalho de 6.129 colaboradores e gere mensalmente um volume supe-
rior a 6 milhões de chamadas.

Desta forma a PT Contact aproximou-se de níveis de performance de 
benchmark no sector, solidificou a sua posição de liderança e de referên-
cia no mercado do seu negócio core.

 

CONTACT CENTRES E O SEU PAPEL NA SOCIEDADE DE 
INFORMAÇÃO 

Os serviços de contact centre são hoje um instrumento fundamental 
e crítico de sucesso para qualquer organização, pública ou privada, as-
sim como para a sociedade em geral, sendo uma plataforma privilegiada 
de interacção, cost effective, e de fácil acesso aos clientes e utentes, ser-
vindo como apoio ao desenvolvimento das empresas e instituições.

A actividade de contact centre tem um papel primordial em termos 
do desenvolvimento sustentado da economia de serviços e da socieda-
de de informação, potenciando a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados, simplificando o contacto com os utentes e instituições, pro-
movendo decisivamente a qualidade de vida das pessoas e a melhoria da 
produtividade e da competitividade.

Os contact centres constituem hoje uma importante fonte de empre-
go (~1% da população activa), não só directa, mas também potenciando 
indirectamente o crescimento dos “players” a jusante e a montante da 
cadeia de valor do sector, com especial destaque para o desenvolvimen-
to das tecnologias de informação na vertente de integração de sistemas 
informáticos e dos canais de contacto com o cliente (presencial, email, 
chat, voz, etc.). 
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Do ponto de vista tecnológico, os contact centres, utilizam tecnolo-
gia de ponta, quer no que se refere ao hardware ou ao software especí-
fico, criando ainda desenvolvimentos ao nível das auto estradas de co-
municação quer por via das eventuais necessidades de VOIP (voz sobre 
IP) quer mesmo em termos de necessidade de infra-estrutura básica de 
telecomunicações. 

A actividade de contact centre poderá ser um catalizador do cho-
que tecnológico, nomeadamente pelo facto de dar oportunidade a uma 
franja da população de aceder a sistemas informáticos e deter know-how 
técnico (a PT Contact tem cerca de 700 pessoas envolvidas com questões 
de help desk e cerca de 6.000 colaboradores no total de todos os centros 
de atendimento).

A PT Contact dinamiza a penetração de determinados serviços na 
sociedade, como é o caso da banda larga, em que angariamos mais de 15 
mil clientes mês via operações de telemarketing, para além de responder 
a milhares de emails, contribuindo significativamente para que milha-
res de pessoas consigam aceder à Internet (auxiliamos mais de 100.000 
pessoas por mês para que as mesmas acedam a este serviço, prestando 
muitas vezes um serviço de “iniciação informática”).

A actividade de contact centre, pelas suas características operacio-
nais, permite também a inserção de deficientes no mercado de traba-
lho.

Por último, pensamos existirem condições em Portugal para a cria-
ção de cluster desta actividade em determinadas regiões do país, com 
eventual especialização em determinados segmentos de actividade, à 
semelhança da Irlanda, que conseguiu atrair uma parte significativa dos 
call centres Pan-europeus e que tal serviu de base para a penetração em 
outros segmentos de actividade de maior complexidade e valor acres-
centado. 

 
 

DESCENTRALIZAÇÃO DE CONTACT CENTRE  NA  PT 
CONTACT  

A PT Contact, tem vindo a descentralizar algumas das suas opera-
ções para várias regiões nacionais e internacionais. 

A descentralização destas actividades da PT Contact baseou-se 
numa análise equilibrada entre os custos, benefícios, e impactos na co-
munidade local. Conclui-se que existem vários argumentos para estas 
operações dos quais se destacam:
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•  uma força laboral com bom nível cultural (e no caso internacional, 
com bom nível linguístico e de conhecimento da realidade portuguesa)

•  oportunidades de emprego reduzidas nas regiões seleccionadas 
com baixos níveis de rotatividade de pessoal 

•  Facilidades de recrutamento de força de trabalho (bom nível cul-
tural devido à existência de pólos universitários)

•  Investimentos bem acolhidos por parte das entidades e autarquias 
locais 

•  existência de meios de telecomunicações com capacidades disponí-
vel para garantir a interligação de centros 

•  existência de espaços e infra estruturas disponíveis 
 

Esta política de descentralização tem sido responsável e potenciadora 
da criação de milhares de postos de trabalho nas diversas regiões onde 
foram implementados contact centres que são actualmente importante 
fonte de emprego.  

É de salientar o facto dos operadores (comunicadores) frequentarem 
acções de formação quase contínuas, que os ajudará em outras ocupa-
ções e os dotará de skills para fazer face a desafios profissionais mais exi-
gentes e abrangentes, quer pela formação ministrada, quer pelo acesso a 
novas tecnologias, (a PT Contact tem cerca de 1.000 pessoas envolvidas 
com questões de help Desk e cerca de 6.000 colaboradores no total de 
todos os centros de atendimento) quer mesmo pela maturidade que esta 
actividade incute nos colaboradores. 

Acresce ainda que, dada a elevada quantidade de horas de formação 
anual que a PT Contact ministra aos seus colaboradores e sendo boa 
parte desta direccionada para a utilização de sistemas informáticos, es-
tamos a contribuir para o desenvolvimento da Sociedade da Informação 
e a promover a valorização e empregabilidade dos activos humanos que 
connosco colaboram.  

Mais recentemente, para além dos postos de trabalho já existentes 
em Coimbra e Porto, a PT Contact inaugurou o centro de Bragança com 
cerca de 40 postos de trabalho, dinamizou o contact centre de Beja, o 
qual passou a ter uma capacidade de 600 postos de trabalho e expandiu 
igualmente o contact centre de Évora. 

O mais recente contact centre em Castelo Branco, com 150 posições 
de atendimento, insere-se igualmente nesta política o qual devido ao 
seu dimensionamento, características físicas e condições de trabalho é 
um motivo de orgulho para todos nós e uma referência no sector dos 
contact centres em Portugal
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Em conclusão, a nossa experiência na descentralização assenta em 
três grandes motivos de sucesso: os recursos humanos, os espaços e in-
fra estruturas e a acessibilidade.  

O primeiro factor, e sem dúvida o mais relevante, são os recursos 
humanos. É necessário que cada região onde é implementado um con-
tact centre tenha capacidade de resposta ao nível dos recursos humanos. 
A PT Contact está ainda convicta que nas zonas periféricas o caminho 
passa por parcerias nomeadamente com os Centros de Emprego das re-
giões. A primeira prioridade como factor crítico de sucesso são as pesso-
as. As regiões têm que ter a capacidade de responder às necessidades de 
recursos humanos. O crescimento da actividade de contact centres não 
pode ser sustentável se a região não dispuser de um número compatível 
de população activa com um mínimo de qualificação. A disponibilidade 
de mão-de-obra é fundamental. 

O segundo aspecto são os espaços e infra estruturas. As instalações 
devem ter características adequadas, com condições ambientais que re-
querem algum cuidado.  O espaço dos contact centres são concebidos 
basicamente atendendo à integração de várias zonas, tais como o open 
space de atendimento, salas de formação e de coaching,  pólos técnicos 
e zonas de descanso. 

Por último é importante a acessibilidade para dar uma resposta rá-
pida ao acompanhamento regular que os centros requerem por equipas 
especializadas. 

 
 

O EXEMPLO BRAGANÇA 
O Centro de Contacto de Bragança tem já um ano de operações. Co-

meçamos inicialmente com um número que oscilava entre as 90 e as 100 
mil chamadas. Neste momento já atingimos a 150 mil. 

A avaliação feita pelo cliente é importante. Nos contact centres é pre-
ciso medir tudo, utilizamos várias métricas e para além de estarmos su-
jeitos às nossas próprias métricas estamos também sujeitos às do cliente 
que nos adjudica o serviço, e que nos faz uma avaliação regular do ser-
viço prestado. É uma avaliação extremamente rigorosa que, no caso de 
Bragança, é feita mensalmente, verificando-se que o contact centre tem 
tido um comportamento muito bom. 

O horário médio é de 30 horas semanais, trabalhando os operadores 
com horários de 20, 30 ou 40 horas semanais. A média de idades refe-
rente ao centro é de 26 anos, com habilitações que reflectem, mais ou 
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menos, o que se passa nas outras cidades do interior. Nos processos de 
recrutamento começamos a dar preferência ao 12º ano ou frequência 
universitária.


