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A EDP tem cerca de 15 anos de experiência de call centres, e consti-
tui  uma história dum efectivo sucesso empresarial. O primeiro contact 
centre começou em 1991, tendo a EDP sido  pioneira de contact centres 
no sector das utilities.

A apresentação a efectuar ir-se-á  basear em quatro pontos: primeiro 
uma rápida passagem sobre o que é actualmente o contact centre da 
EDP, depois a questão da satisfação dos clientes como prioridade da em-
presa, a seguir a forma de operação do contact centre  e, por fim, os 
recursos humanos e a sua formação como elemento chave do sucesso.

A EXPERIÊNCIA DA EDP
O contact centre da EDP nasce com a linha comercial em 1991, para  

dar resposta à necessidade sentida pelos nossos clientes de  tratarem os 
seus assuntos  de natureza comercial através do telefone. Como  tem 
sido  referido isso é uma comodidade que não tem preço e, de facto, 
julgo que a satisfação dos clientes da EDP também resulta muito da exis-
tência deste canal telefónico, que abrimos no momento certo. 

Rapidamente notámos que precisávamos de ser informados das ava-
rias nas casas dos nossos clientes e, dessa forma, abrimos uma linha de 
assistência técnica. Mais tarde, percebemos que os clientes gostam de 
ajustar os seus gastos à  factura e abrimos uma nova linha para os clien-
tes poderem comunicar a  leitura do seu contador de electricidade,. 

Recentemente abrimos mais duas linhas: há cerca de dois anos abri-
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mos uma linha para o mercado liberalizado dos clientes empresariais e, 
mais recentemente, abrimos uma outra linha relacionada com a liberali-
zação total do mercado  do sector eléctrico, dado que actualmente todos 
os clientes podem escolher o seu fornecedor de electricidade.

Nota-se uma efectiva  evolução do contact centre da EDP no sentido 
de responder  e de se ir ajustando às necessidades com que a empresa se 
foi deparando ao longo do tempo.

CONTACT CENTRE: SISTEMAS E INFRA-ESTRUTURAS
O contact centre EDP tem mais de 400 de assistentes, com cerca de 

50 supervisores, 2 coordenadores, 5 pessoas ligadas à qualidade e for-
mação, e um backoffice com cerca de 80 assistentes e 4 assistentes de 
supervisão e formação. 

Já há algum tempo que diferenciamos o serviço ao chamar contact 
centre e não call centre. Isso justifica-se porque a actividade desenvolvida  
vai muito para  além do tratamento das chamadas telefónicas. 

Na realidade o contact centre está ao serviço de toda a empresa. 
Actualmente toda a correspondência que os  clientes nos dirigem é 

digitalizada no contact centre e a partir desse processo inicial é enca-
minhada para um workflow. Desse modo temos o total conhecimento 
do historial de um cliente independentemente da sua localização geo-
gráfica e assim podemos suportar melhor o conhecimento do operador 
do contact centre. Este sistema de gestão da documentação digital tem 
efectivamente por suporte  fundamental o contact centre da EDP.

Existem vários sistemas informáticos que servem o nosso contact 
centre: 

• sistema comercial (que é servido numa plataforma SAP para os 
dois mercados, liberalizado e não liberalizado), 

• sistema de comunicação de avarias
• sistema de tratamento, classificação e arquivo de documentação, 

que nos permite que actualmente toda a documentação seja elec-
trónica, deixando de existir arquivo em papel

• sistema de gestão de conhecimento, que permite o apoio do ope-
rador 

• sistema interactivo de gestão de mensagem. 

A infra-estrutura baseia-se num ACD principal, acompanhado por 
quatro ACDs regionais. Esta solução permite isolar uma determinada 
zona do país que esteja com um impacto significativo  de avarias e, con-
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sequentemente, evitar o “entupimento” das ligações telefónicas nas ou-
tras regiões. 

Actualmente temos um sistema de  IVR e estamos a desenvolver um 
sistema (que está em plena fase final de implementação), que faz a in-
tegração do telefone com o computador permitindo identificar quem é 
que nos liga e se esse cliente já existe na nossa base de dados.

Sublinho que o contact centre da EDP é um caso de sucesso, desco-
nhecendo se existe outra utility em Portugal com uma operação com-
parável com a da  dimensão da EDP. A verdade é que  recebemos, no 
último ano,  cerca de dez milhões de chamadas o que, estatisticamente 
falando, daria uma chamada por português, existindo indicadores se-
guros de  que esta é uma tendência de crescimento que irá continuar a 
evoluir positivamente..

OBJECTIVOS
O contact centre existe  fundamentalmente como um canal para ser-

vir os nossos clientes, para aumentar o seu grau de satisfação e para 
contribuir para a sua fidelização à EDP. 

Para isso temos também parceiros externos que nos ajudam a per-
ceber o grau de satisfação do cliente. São contact centres externos que 
telefonam aos nossos clientes para saber qual é a sua opinião e qual a 
satisfação que  tiveram com o nosso atendimento, o que nos permite 
elaborar e analisar estudos de satisfação. Esta estratégia reforça a certe-
za  de que há espaço para a existência de vários tipos de contact centres, 
sejam eles internos ou externos.

Obviamente que precisamos também de  avaliar a qualidade do aten-
dimento através de indicadores internos.

Depois de detectadas as fragilidades é fundamental estudar os re-
cursos humanos, porque são eles o elo de ligação entre o cliente e a EDP, 
para  assim garantir a  máxima satisfação dos nossos clientes.

METODOLOGIA DE OPERAÇÃO 
A  operação do contact centre da EDP  é  desenvolvida em regime de 

outsourcing. Temos um prestador de serviços, sendo a equipa de contro-
lo e supervisão da EDP. A parceria com o nosso fornecedor de serviços 
dura há bastantes anos e acreditamos que esta política de parcerias de 
longa duração beneficia, em muito, o nosso sucesso, mas não invalida 
que nós sejamos exigentes com o nosso prestador de serviços, até porque 
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fomos nós que suscitámos a sua certificação e exigimos também uma 
boa e longa formação dos assistentes. 

A validação e  selecção da formação ministrada é feita pela EDP por-
que, embora estejamos convictos de que a parceria é importante, é tam-
bém fundamental mostrar ao nosso prestador de serviços que a EDP 
está sempre presente.

Cerca de 20% dos recursos humanos do nosso contact centre são es-
tudantes universitários das áreas da comunicação social, psicologia, in-
formática, contabilidade, direito e serviço social, portanto  com muita 
ligação às ciências sociais. É no entanto  de realçar que 11% dos estudan-
tes que concluíram a formação académica continuam no contact centre, 
com um índice de rotação de apenas 6%. Consideramos este valor de 
facto um baixo índice de rotação já que 17% dos nossos operadores estão 
há mais de três anos no contact centre, 28% estão há mais de cinco anos e 
12% já têm mais de dez anos de actividade no  contact centre EDP. 

Com base nestes indicadores considero que o contact centre EDP dei-
xou de ser um mero centro de emprego temporário dado  que a nos-
sa experiência evidencia, de facto, que se está a assumir cada vez mais 
como uma opção de emprego duradoura. Parece-nos  que a  teoria de 
que quando um estudante universitário finaliza o curso abandona de 
imediato o contact centre está a desmoronar-se. Considero, por tudo 
isto, que os contact centre são e serão, cada vez mais, uma opção de em-
pregabilidade  cada vez  com maior duração.


