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Nós temos uma visão um pouco diferente dos contact centres, porque 
desenvolvemos aplicações para serem usadas nos contact centres, e não 
exploramos nós próprios os contact centres. 

Temos call centres a funcionar desde 2 a 2.000 utilizadores em secto-
res muito variados, desde os tradicionais (que são normalmente as te-
lecomunicações, as financeiras, os outsourcers) até aos sistemas menos 
tradicionais, como por exemplo na Cruz Vermelha Espanhola (coorde-
nação de  situações de acidentes ou problemas simples). Estes últimos 
sistemas funcionam na chamada primeira linha, contudo, em situações 
como a que aconteceu no 11 de Março em Madrid são rapidamente alar-
gados a segundas e terceiras linhas utilizando mesmo pessoas que esta-
vam na sua própria casa.

Ao longo do tempo as tendências passaram dos call centres tradicio-
nais, em que está praticamente tudo na mesma sala e sobretudo den-
tro das mesmas organizações (os chamados call centres internos ), para 
soluções completamente em outsourcing (call centres externos). Com o 
desenvolvimento tecnológico passamos a ter os chamados call centres 
mistos (uma parte dentro das empresas e outra fora mas consolidados 
no mesmo servidor). Lembro-me de  um caso de um Banco  na América 
Latina  em que uma operação é feita em 3 sítios diferentes permitindo 
três agrupamentos de 100, 200 e 100 operadores em três lugares distin-
tos, variando a distribuição ao longo do dia em função das necessidades 
e das disponibilidades. Tudo isto funciona com uma centralização de 
todas as operações, onde toda a gestão da operação é feita de uma ma-
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neira consolidada. O resultado passa pela capacidade dos responsáveis 
da operação visualizarem em tempo real e de uma maneira consolidada 
todas as operações que são feitas nos dois ou três locais externos, permi-
tindo uma gestão fácil e um controlo muito apertado da operação.

Por vezes, existe a perspectiva de que se perde a visão ou o controlo 
da situação com a deslocalização. Eu não estou de acordo com esta te-
oria. A única coisa que se perde é o controlo visual da operação já que, 
actualmente, é possível controlar à distância tudo o que está a ser feito, 
onde e como, e a gestão nem precisa de estar no próprio call centre, pode 
ser feita remotamente num terceiro local.

Tivemos uma operação em Espanha com 1.000 agentes em Córdoba 
(Argentina), que estava a ser gerida a partir de Madrid; mesmo nós em 
Lisboa tínhamos um acesso nos  que permitia saber todos os dados da 
operação  ou mesmo ouvir o que é que qualquer operador estava a dizer 
ao cliente, tudo em tempo real. Tínhamos acesso a tudo, nomeadamente 
o controlo e monitorização da operação, sem recuso a nenhuma infra-
estrutura especial e  sendo unicamente necessária a devida  autoriza-
ção.

Antigamente, de cada vez que se criava um novo pólo montava-se 
um novo sistema, implementava-se uma base de dados, arranjava-se um 
responsável, em suma montava-se uma operação autónoma. Hoje em 
dia esta situação acontece com muito menos frequência. Criamos com 
muita mais facilidade pólos ou antenas em que só temos agentes ou su-
pervisores deslocalizados; a operação fica totalmente independente das 
zonas geográficas. Esta forma de fazer, permite ter o  mesmo serviço 
dividido sem necessidades suplementares de gestão de sistemas e opera-
ções. Online podemos em qualquer momento saber o resultado do que 
se está a fazer em cada um dos locais e mesmo ter a consolidação deles. 
Hoje em dia a tendência é criar pólos, descentralizar as acções e centra-
lizar a gestão e administração dos sistemas.

Os contact centres na Ásia são agora de conhecimento geral porque 
têm sido muito comentados nos media. Contudo convém recordar que 
isso se refere à deslocalização para a Ásia de operações com um volume 
muito grande. Na realidade houve algumas operações que foram des-
localizadas com uma estratégia baseada pura e simplesmente no preço. 
O facto de ter o acesso a mão-de-obra muito barata foi o aliciante. No 
entanto, houve já algumas operações que pouco tempo depois foram 
abandonadas porque os resultados não foram bons devido a problemas 
culturais e problemas de formação. Como se costuma dizer, às vezes o 
barato sai caro.
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As primeiras grandes operações de deslocalização foram feitas a par-
tir dos EUA. Ao fim de algum tempo algumas dessas operações tiveram 
de ser repatriadas novamente para os EUA, ou para destinos mais pró-
ximos como por exemplo o Canadá, sobretudo por duas razões. Uma 
era a diferença de custo: apesar dos custos não serem comparáveis com 
os praticados na Ásia, porém eram mais baratos do que nos EUA. A 
outra razão prendeu-se à maior flexibilidade a nível laboral. Todos nós 
temos consciência que contact centres funcionam 24 horas por dia, mas 
é comum terem altos e baixos de produção, exigindo uma flexibilidade 
de adaptação dos recursos às necessidades, o que algumas vezes é algo 
incompatível com leis rígidas e apertadas de trabalho.

O offshore (que consiste em levar as operações para zonas longín-
quas) existe e continuará a existir. Hoje em dia já se começa a ponderar 
o nearshore porque, apesar de serem soluções um pouco mais caras, são 
mais eficientes.

É aí que penso que Portugal, como país, pode ter uma oportunida-
de de negócio, porque tem todas as condições para ser um bom centro 
internacional de contact centres. Portugal tem factores excelentes para 
promover esta situação, que estão bem suportados pela estabilidade po-
lítico-social, pois é um país calmo e sossegado onde não existem gran-
des conflitos sociais, raciais ou religiosos. Além disso temos um diferen-
cial cultural pequeno com os nossos mercados  alvo ( países europeus ) 
quando comparado, por exemplo, com a Ásia.




