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PARTE III
ENSINO E INVESTIGAÇÃO

Na parte III incluem-se as contribuições apresentadas Workshop “Contact centres 
e CRM: que agenda para o ensino superior?” promovidos pelo projecto callTM em 
Mirandela, a 2 de Outubro de 2006
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Contact centres: emprego e recursos 
humanos
João Cardoso

APCC Associação Portuguesa Contact Centers (Presidente)
Teleperformance Portugal

Começarei por fazer uma introdução aos call centres na Europa e em 
Portugal, apresentando depois a APCC (Associação Portuguesa de Con-
tact Centres), e abordarei a seguir alguns temas da formação especiali-
zada que é pedida nos call centres.

CONTACT CENTRES NA EUROPA E EM PORTUGAL
Os contact centres na Europa tem uma elevada representatividade na 

economia. Existem cerca de 30 000 contact centres na Europa e um mi-
lhão e meio de posições de atendimento (figura 1), o que implica um 
número ainda mais elevado de emprego efectivo. Empregam cerca de 
1% da população activa na Europa e esta percentagem é semelhante em 
Portugal. Por outro lado este valor nos EUA é já de 2 a 3%. 

É seguramente uma área com potencial de crescimento até porque 
ainda existem ainda alguns sectores de actividade pouco explorados.

Portugal ainda tem um mercado de call centres relativamente peque-
no, representando um pouco mais de 1% do total de contact centres a ní-
vel europeu, e devido à sua imaturidade tem, previsivelmente, uma boa 
taxa de crescimento (figura 2). Este mercado representa 1.3 biliões de 
euros de valor acrescentado para o país, contribuindo já com um valor 
significativo para a economia nacional. 

Existem cerca de 450 contact centres em Portugal, considerando ape-
nas os centros de atendimento com mais de 12 postos de trabalho, o que 
significa um total de 20 000 posições de atendimento absorvendo cerca 
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Figura 2
Dimensão e crescimento

Figura 1
Contact Centres na Europa

- 29,000 CC’s em 2003
- 1,500,000 PA’s
- Número médio de PA’s 

por CC: 51,7
- CARG: 7%
- Emprega cerca de 1% 

da população activa

In-House and outsourced agent position in EMEA, 2002 - 2007
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de 40 000 postos de trabalho, que por sua vez significam cerca de 1% da 
população activa nacional. A taxa de crescimento é de 8% por ano, um 
valor ligeiramente superior à taxa europeia (figura 3).

A APCC E A INDÚSTRIA EM PORTUGAL
A APCC (www.apcontactcenters.com), para além de promover os 

contact centres, reuniões, eventos  e fóruns de discussão, funciona tam-
bém como entidade de auto-regulação do sector, o qual que precisa de 
regras bem claras de forma a evitar imagens menos positivas da sua ac-
tividade, o que por sua vez precisa da promoção de boas práticas de 
operação nos contact centres.

A APCC foi lançada em 2005 e conta actualmente com 30 associa-
dos representativos de toda a cadeia de valor associada (figura 4). A sua 
missão é demonstrar a importância dos contact centres para a economia 
em Portugal e também para a realidade nacional, indo um pouco além 
da mera quantificação do valor acrescentado para a economia, e demon-
strando que os contact centres são uma excelente ferramenta de produtiv-
idade para o país: todos sabemos que uma pessoa pode resolver vários de-
graus burocráticos através de um telefone e evitar deslocar-se fisicamente 

Figura 3
Contact Centres em Portugal

- Cerca de 450 Contact 
Centres

- CAGR de 8% até 2008

Call Centres and agent positions in Portugal, 2003 - 2008
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à entidade que quer contactar poupando com isso bastantes horas. 
O resultado de um cálculo feito pela APCC estima que se poupam 

228 milhões de horas de trabalho por ano em Portugal neste momento 
como consequência da adopção de serviços de call centres. Se quanti-
ficarmos estas horas poupadas à média da produtividade nacional dá 
um resultado de cerca de 930 milhões de euros por ano (figura 5). Estes 
estudos demonstram bem o enorme impacto que os call centres impõem 
na economia nacional.

A APCC destaca o aspecto da acessibilidade, e referimos também que 
são cada vez mais diversos os serviços que estão disponíveis por telefone. 
Queremos também demonstrar que as empresas, ao usarem os call cen-
tres, conseguem mais facilmente entrar no mercado usando as ferramen-
tas de marketing directo disponibilizadas nos contact centres, promov-
endo por consequência uma maior competitividade das empresas. 

Existe um elevado potencial de serviços que poderão ser exportados 
para o estrangeiro, para países como a Índia, o Brasil ou, mesmo na 
Europa, a Republica Checa. 

Mas devemos certamente questionar a capacidade de Portugal já que 
temos um elevado potencial para proporcionar este tipo de serviços, 
porque existe um bom domínio de línguas estrangeiras em Portugal, 

Figura 4
Representatividade em toda a cadeia de valor
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Figura 5
Contact centres em Portugal

porque o factor custo que é bastante competitivo, e porque Portugal está 
bem munido a nível de telecomunicações (ver análise SWOT sumária 
na figura 6). 

Todas estas razões tornam Portugal bastante atractivo para a 
exportação de serviços, nomeadamente a nível europeu, até porque já 
estamos inseridos no espaço euro (contrariamente a países como a Re-
publica Checa ou a Hungria).

CONTACT CENTRES: EMPREGO E EMPREGABILIDADE
Contudo achamos que um dos aspectos mais importantes é o facto 

de os contact centres, para além de gerarem emprego (em Portugal: cerca 
de 40 000 empregos), gerarem também empregabilidade, o que estende 
o seu efeito na sociedade e na economia para além do período de em-
prego na actividade.

Na realidade os contact centres funcionam como “learning centres” 
a nível nacional, fornecendo “skills” e competências a pessoas. Muitas 
vezes é o seu primeiro emprego. Num call centre aprendem e trabal-
ham com três aspectos que são absolutamente criticas para o seu sucesso 
profissional. 

Produtividade
- 228M de horas de 

trabalho poupadas por 
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- Representam mais de 
€930M - um contributo 
indirecto para o PIB
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Num primeiro aspecto, os contact centres proporcionam formação 
intensiva no relacionamento com os clientes e com os utentes, e todos 
nós sabemos a importância e o impacto do desenvolvimento de apetên-
cias comerciais para o sucesso profissional em qualquer sector de activi-
dade.

O segundo aspecto é o facto de que muitas pessoas que iniciam a sua 
carreira em contact centres terem o seu primeiro contacto com tecnolo-
gias de informação num ambiente verdadeiramente profissional, e é bom 
lembrar que os contact centres são ambientes fortemente tecnológicos.

O terceiro aspecto é o facto de os contact centres abrirem as portas aos 
seus colaboradores para começarem a gerir equipas numa fase que, por 
vezes, é ainda muito precoce na sua vida profissional. É comum nos con-
tact centres existirem jovens de 20 anos a gerirem equipas de 15 pessoas, 
e este tipo de oportunidade é rara nos restante sectores de serviços. 

Estes aspectos mostram que os contact centre abrem uma série de vias 
profissionais relevantes aos seus operadores. Em nome da APCC queria 
deixar a mensagem de que a vida num contact centre não termina no 
comunicador ou no operador de um call centre. Pelo contrário, começa 
exactamente no operador de call centre, porque existe uma miríade de 
funções que têm também que ser asseguradas nos contact centres Muitas 

Figura 6
Análise SWOT

S
- Crescimento
- Presença muito forte na economia
- Presença em todos os sectores de 

actividade
- necessidade real em todos os 

sectores de actividade

W
- Baixo reconhecimento social
- Rotatividade elevada 

O
- Aprendizagem com as best practices 

a nível internacional
- Divulgação do sector
- Offshore
- Promoção do País como destino 

offshore
- Optimização (tecnologia, processos)

T
- Falta de auto-regulação
- Alterações legislativas
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pessoas, nomeadamente estudantes que começaram como operadores 
nos call centres, são mais tarde são integrados nas mais variadas funções 
existentes nos contact centres.

CRM E ACTIVIDADES DO CICLO DE MARKETING
Os contact centres procuram operadores com uma boa formação 

base, nomeadamente e cada vez mais formação do ensino superior, e 
procuram desde logo uma vertente fundamental para o futuro: o CRM 
- Customer Relationship Management  (figura 7) e a capacidade dos fu-
turos profissionais, que saem da universidade, pensarem a sua activi-
dade nos contact centres numa óptica de relacionamento com o cliente e 
também na óptica de gestão de operações. 

Os contact centres funcionam como uma escola de boas práticas de 
marketing porque estão em contacto directo com os clientes. A figura 8 
mostra o ciclo típico de gestão de actividades de marketing e na figura 9 
identificam-se as ferramentas de marketing proporcionadas pelos con-
tact centres em cada uma das fases do ciclo – as quais por sua vez sug-
erem necessidades de formação adequada.

Mas têm também uma vertente operacional muito forte, nomeada-

Figura 7
Marketing Relacional

Selection
“How will we determine our 
most profitable customers?”

Extension
“How will we increase the 

loyalty and profitability of this 
customer?”

Acquisition
“How will we acquire this 
customer in an effective 

way?”

Retention
“How can we keep this customer for as long as possible?”?”

Fonte: gartner Group
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Figura 8
O ciclo de gestão do marketing

Figura 9
Ferramentas de marketing

Marketing Estratégico

Marketing Táctico
- Definição do marketing mix
- Implementação
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mente porque trabalham com um conjunto enorme de pessoas, o que 
implica que a gestão de operações tenha, por vezes, que ser pelo menos 
tão forte como na indústria tradicional. 

Esta é certamente uma componente essencial que nós pedimos que 
venha também da ensino superior, pois precisamos de formação sólida 
na área de gestão de operações, da investigação operacional e de estatís-
tica, inclusive com uma formação analítica muito forte.

ÁREAS DE FORMAÇÃO NECESSÁRIAS
Existem ainda mais quatro vértices que procuramos em termos de 

formação base. 
O comportamento organizacional é uma vertente importantíssima 

porque os contact centres vivem essencialmente das pessoas que lá tra-
balham, o que dá uma importância fundamental à gestão dos recursos 
humanos. 

A vertente tecnológica é também relevante porque o contact centres 
são focos de tecnologias tanto na óptica da gestão dos sistemas de in-
formação como na óptica no próprio desenvolvimento de sistemas de 
informação desenhados à medida do atendimento ao cliente. A figura 10 

Figura 10
Arquitectura e subsistemas de contact centres
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mostra a arquitectura tecnológica típica de um contact centre, com toda 
a panóplia de subsistemas integrados.

A gestão de informação numa óptica de desenhos de processos é 
outra vertente fundamental para os contact centres, nomeadamente a 
necessidade que os contact centres têm de muitos e bons analistas de 
sistemas. 

Por fim, a necessidade que os contact centres têm de uma boa gestão 
e manutenção de equipamentos, que tal como na indústria, é outra vert-
ente fundamental para os serviços em geral e, neste caso, para os contact 
centres. 

Outra particularidade que assume importância nos contact centres 
é a voz. Muitas vezes é difícil encontrar pessoas saídas da universidade 
com competências fortes na área da voz, mas a universidade precisa de 
identificar estes tipos de oportunidades em nichos tecnológicos para os 
quais já existem grande procura de competências.

Figura 11
Development of the COPC-200® Standard

Team Members Included
• Leading-edge thinkers dissatisfied with 

Customer Contact Centre performance
 

• Individuals with extensive operations and 
performance improvement experience

Microsoft
Compaq

Dell
Novell

Intel
American Express

L. L. Bean
Motorola
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Figura 12
COPC . Objectivos

A management 
system focused 
on these 3 result 
areas

COPC paradigm 
is all 3 results 
areas can be 
improved at the 
same time 

NOVOS STANDARDS DE QUALIDADE
Outra vertente será a compreensão de standards de qualidade orien-

tados aos contact centres. O COPC é um standard de qualidade especi-
ficamente desenhado para os contact centres, que foi desenvolvido por 
algumas empresas que neste momento têm os maiores contact centres a 
nível mundial, como a Microsoft, a Compaq e a Dell (figuras 11 a 13). 

Estas empresas consideraram que os standards de qualidades ex-
istentes, nomeadamente os standards ISO, não estavam suficiente-
mente adaptados a realidade dos contact centres. Para combater essa 
falha desenvolveram este novo standard especifico, vocacionado para os 
contact centres, e que está largamente instituído nos EUA, já com uma 
adopção bastante elevada na América Latina e com uma adopção cres-
cente a nível europeu. Este standard é uma vertente ainda pouco ex-
plorada no nosso país, apesar de existir uma enorme apetência, o que 
quer dizer que um bom profissional na área de processos e de qualidade 
orientada para contact centres seguramente encontrará uma grande 
procura para os seus serviços. 
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O Six Sigma é também outra metodologia orientada para a inovação 
que é sistematicamente utilizada a nível de contact centres.

Existem várias soluções de funções para a operação de contact cen-
tres, desde funções vocacionadas para gestão de projectos, gestão das 
operações, gestão dos recursos humanos e contabilidade e gestão. Dessa 
forma os contact centres tornam-se autênticos laboratórios de investi-
gação operacional.

Figura 13
COPC - Métricas associadas a key customer related processes

KCRP Description Required Internal Metrics

Processing inbound 
end-user calls

Answering end-
user pre-sale and 
post-sale inquiries 
and processing 
end-user orders 
received by phone.

 1. On Time - Must track either Service Level (i. e., 
percent of calls answered within target time period) 
Average Speed of Answer (ASA).

 2. Abandonment Rate

 3. Accuracy (e.g., defect rate of calls monitored)

 4. Call Quality (e.g., overall call monitoring score)

 5. Volume (e.g., numbers of calls received per period)

 6. Efficiency - Must track CSR Utilization, Average 
Handle Time, and a third efficiency metric. 

Processing web chat 
contacts

Processing or 
hosting web chat 
lines (e.g., technical 
support, on-line 
Q&A).

 7. On Time - Must track either Service Level (i. e., 
percent of chat sessions answered within target time 
period) Average Speed of Answer (ASA).

 8. Abandonment Rate

 9. Accuracy (e.g., error rate of contacts monitored)

10. Call Quality (e.g., overall chat monitoring score)

11. Volume (e.g., numbers of chat sessions opened per 
period)

12. Efficiency - Must track CSR Utilization, Average 
Handle Time, and a third efficiency metric. 

Processing inbound 
non-electronic 
transactions

Processing faxes, 
mail and other 
non-electronic 
transactions.

13. On Time - (e.g., On Time fax order entry)

14. Backlog (e.g., average cycles late of transactions not 
processed on time)

15. Accuracy (e.g., order entry defect rate)

16. Volume (e.g., numbers of faxes received per period)

17. Efficiency - (e.g., average processing time per 
transaction, transactions processed per hour, cost 
per transaction).

 


