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Projecto callTM: uma introdução e 
uma síntese

Eduardo Beira
Projecto callTM

Escola de Engenharia, Universidade do Minho

UM BALANÇO
Alto Trás-os-Montes tem hoje em operação um centro de atendi-

mento / contact centre que tem vindo a demonstrar a sua viabilidade 
e competitividade como operação local para todo o espaço nacional e 
que constitui um caso de demonstração para a região – isto para além 
dos benefícios óbvios decorrentes para a região sob o ponto de vista de 
emprego qualificado e de geração de valor acrescentado regional. Essa 
operação foi instalada na sequência das actividades desenvolvidas pelo 
projecto callTM. Apesar de se tratar de um projecto ser dito “imaterial”, 
os seus resultados principais foram bem materiais.

Por outro lado o projecto pôs Alto Trás os Montes no mapa dos call 
centres e dos contact centres em Portugal – algo onde ainda existem mui-
to poucas localizações fora das regiões urbanas de Lisboa e Porto. Mais 
do que isso: foi possível levar a mensagem sobre as competências e capa-
cidades da região ás principais empresas do sector e sensibiliza-las para 
as oportunidades da região. Apesar das dificuldades que tal processo 
de “evangelização” implica, as actividades de marketing territorial terão 
sido relevantes.

Para além da implementação do call centre em Bragança e das ac-
tividades de marketing da região dirigido a empresas de tecnologias e 
serviços de informação e comunicação, o projecto produziu um largo 
conjunto de materiais promocionais e ainda publicações técnicas que 
se esperam contribuam para dar relevâncias á região e contribuir para 
a sua visibilidade.
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O que não se conseguiu? 
Relativamente ao plano original não se conseguiu que nos três conce-

lhos envolvidos no projecto ficasse instalado um satélite de 20 posições e 
que os três satélites funcionassem integrados e de forma transparente com 
outros fora da região (pelo menos um nodo principal em Lisboa). Apesar 
do número total de postos de trabalho do call centre instalado através do 
projecto ser superior ao inicialmente previsto para o conjunto das três 
operações (em Macedo de Cavaleiros, em Mirandela e em Bragança), a 
mudança de operador interessado em operar no concelho obrigou a rever 
a arquitectura e a concentrar toda a operação num só concelho. À data de 
conclusão do projecto, a operação da PT Contact em Bragança está a au-
mentar o numero de agentes, ultrapassando assim os objectivos iniciais.

O projecto calltM teve ainda algumas características que valerá a 
pena realçar:

• foi um projecto de cooperação inter municipal, apesar de lidera-
do pela CM de Bragança, na região de Alto Trás os Montes

• foi um projecto orientado para fora da região e procurando atrair 
as atenções para dentro da região e modificar percepções e visões 
do centro (Lisboa e Porto!) que não são coerentes com a realidade 
da região hoje em dia

• foi um projecto de marketing territorial da responsabilidade do 
poder local 

• foi um projecto que se aventurou em terrenos em principio di-
fíceis (atrair operações de serviços de tecnologias da informação 
e comunicação para uma região periférica e sem tradição dessas 
actividades) mas que conheceu sucesso, o que sublinha a poten-
cial importância de iniciativas locais para o marketing territorial 
da região

A região tem falta de actores que protagonizem acções deste tipo, 
mas a experiência deste projecto mostra que pode valer a pena e que é 
possível aspirar a mudar a percepção da região pelos decisores urbanos. 
A falta de pessoas treinadas e preparadas para tal é no entanto um ponto 
que precisa de atenção.

IMPACTO DO PROJECTO
O projecto teve impacto a vários níveis:

• ao nível local e regional pela criação de emprego e valor acres-
centado: a instalação de uma primeira operação de call centre 
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na região não só criou uma acção demonstração como criou um 
numero de empregos que em termos relativos é substancial e sig-
nificativo (mais de 80 postos de trabalho e expectativas futuras 
positivas) 

• a nível nacional por ter colocado a região no mapa ainda escasso 
das actividades dos contact centres em Portugal e a operação do 
call centre instalado pelo grupo PT servir como mostra das ca-
pacidades e competências da região para esse tipo de operação

• a nível regional por ter dotado a região de uma unidade de de-
monstração da operacionalidade do conceito e de ter motivado a 
região para as actividades baseadas em tecnologias da informa-
ção e comunicação

• a nível regional pela experiência de actividades locais de promo-
ção e marketing territorial geridos pela própria região, com am-
bição nacional e internacional  

• a nível nacional pelo protagonismo que deu à região e pelo efeito 
dos múltiplos contactos e visitas de actores importantes desse 
sector de actividade à região

• a nível nacional pelo efeito histórico das contribuições do projec-
to em estudos técnicos e materiais promocionais da região, que 
naturalmente ultrapassam o espaço temporal do projecto

• a nível internacional através dos contactos internacionais tidos 
e em especial através dos especialistas estrangeiros que estive-
ram envolvidos no projecto (quer europeus, quer americanos, 
incluindo a OCDE).

Em 2005 projecto teve especial impacto mediático a nível nacional e 
regional através da inauguração oficial do primeiro call centre na região, 
e das actividades associadas (incluindo uma conferencia de imprensa 
com o presidente do grupo PT e outros membros do seu Conselho de 
Administração). Também os eventos de encerramento do projecto per-
mitiram uma importante visibilidade junto da comunidade empresa-
rial de call centres e contact centres, graças ao envolvimento e apoio da 
APCC Associação Portuguesa de Contact Centres.

A criação de novos empregos locais em novas competência até aí 
sem procura local reforça a oferta de competências locais em serviços 
de atendimento e comprova a capacidade da oferta local de mão de obra 
para este tipo de actividades. Espera-se que no futuro isso possa ter im-
plicações sobre o empreendedorismo local e sobre a oferta de base local 
em serviços de atendimento.
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AS ORIGENS DO PROJECTO
Foi num dia de Verão do ano 2000 que um mail de António Vidigal, 

então a liderar o processo de candidatura da Oni ao concurso da licença 
móvel de UMTS (3ª geração) me anunciava a intenção de propor que 
o call centre de suporte á operação fosse instalado em Trás os Montes 
num modelo distribuído e me sugeria uma conversa sobre o assunto. 
Lembro-me de por coincidência ter recebido esse mail quando estava de 
férias, precisamente em Trás os Montes (mais concretamente em Carra-
zeda de Ansiães).

Mas na realidade tudo tinha começado em 5 de Abril de 2000, 
num almoço em Lisboa com o Eng. Antonio Vidigal, então adminis-
trador da Optimus (em representação da EDP). Estava eu então a de-
senvolver o trabalho de campo do projecto ET2000si, integrado num 
projecto de prospectiva em curso. Corriam tempos de euforia (a “bo-
lha”) e a conversa passou pelas oportunidades que a emergência da 
internet estava a criar. Na altura eu estava também envolvido com 
questões de atracção de investimentos para a Região Norte através 
de uma tentativa de agência de desenvolvimento (a AINP Agencia 
para o Investimento no Norte de Portugal) e por isso tinha especial  
sensibilidade para as oportunidades de investimento em regiões peri-
féricas.

Em anexo reproduz-se parte da transcrição dessa conversa, onde 
se podem facilmente reconhecer os contornos daquilo que viria a ser o 
projecto callTM, baseado nas intenções de investimento da Oniway .

Em Setembro de 2000 quando o grupo Oni entregou a candidatura a 
uma licença da rede UMTS através da sua subsidiária OniWay e no pa-
cote de contrapartidas sociais (que tinha um elevado peso nos critérios 
de decisão) incluiu uma novidade importante para Alto Trás os Montes: 
a decisão de montar o call centre de serviços de apoio à rede e clientes 
UMTS com uma arquitectura distribuída, “IP-based” e com módulos 
(satélites) de 20 posições (ou agentes) em três cidades da região (Bragan-
ça, Mirandela e Macedo de Cavaleiros) a instalar progressivamente. 

Com base nisso, as três Câmaras envolvidas candidataram-se à ON 
com o objectivo de apoiar localmente a intenção da OniWay, facilitar o 
processo de recrutamento e formação e alavancar a experiência como 
acção de demonstração das capacidades e competências locais para 
atrair mais investimento nas áreas dos serviços baseados em tecnologias 
da informação e comunicação. 

A primeira candidatura ao ON foi entregue em Setembro de 2000.
Durante 2001 e 2002 trabalhou-se com a OniWay conforme previs-
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to, apesar da candidatura apenas ter sido finalmente aprovada, e depois 
homologada, já em 2002. Várias reuniões formais de planeamento e tra-
balho tiveram lugar em Lisboa e em Bragança, à medida que depois o 
processo de implementação de UMTS conhecia os sucessivos adiamen-
tos que foram notórios e públicos. Mas entretanto chegou-se mesmo a 
uma fase adiantada do processo com a OniWay: identificaram-se com 
a OniWay as metodologias de trabalho a implementar, foram identifi-
cados vários locais potenciais para a instalação do primeiro módulo ou 
satélite, assim como parceiros locais para a formação e recrutamento, 
definiram-se as arquitecturas preliminares dos módulos ou satélites a 
implementar, discutiram-se planos de formação e foi inclusive discutido 
em profundidade um estudo encomendado pela OniWay a uma consul-
tora internacional sobre a viabilidade económica e financeira do concei-
to distribuído de call centre “IP-based” (e que confirmou plenamente as 
potencialidades do conceito). 

Entretanto a OniWay iniciou a implementação do primeiro nodo da 
rede em Lisboa (como previsto), tendo recrutado, formado e contratado 
o pessoal necessário – e que nunca chegou a operar a não ser em am-
bientes simulados, dados os sucessivos adiamentos do lançamento da 
rede UMTS, e mesmo da operação intermédia em GMS (através de um 
operador já instalado).

O empenho da OniWay no projecto de call centre distribuído pode 
ser bem testemunhado pelo facto do Presidente da OnyWay (António 
Vidigal) ter então feito uma visita de trabalho à região, tendo mesmo 
sido acompanhado pelo próprio presidente do grupo Oni (Pedro Norton 
de Matos), os quais reforçaram a decisão inicial e os laços com as Câ-
maras envolvidas. Nessa visita foram também acompanhados por uma 
equipe de técnicos superiores da empresa (Junho 2001).

Quando o projecto callTM foi finalmente homologado em 2002, es-
tavam já consumidas um volume significativo de recursos e deslocações 
do Porto a Bragança e Lisboa. Em simultâneo continuaram as reuniões 
de re-planeamento das actividades locais à medida que o início dos ser-
viços UMTS da OniWay era sucessivamente adiado. 

Quando em Outubro de 2002 foi lançado pela Câmara Municipal de 
Bragança um concurso público com esse objectivo, a OniWay continua-
va comprometida com o lançamento de serviços UMTS e com o projec-
to callTM. Recordam-se Agosto e depois Setembro e ainda depois No-
vembro de 2003 como datas que publicamente foram anunciadas para 
o lançamento daquele serviço, mas que não se vieram a concretizar. As 
propostas ao concurso público referido foram entregues em Dezembro 
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de 2002 e o processo de adjudicação a um consórcio externo conclui-se 
com a assinatura do respectivo contrato em Março de 2003.

Entretanto, e enquanto decorria esta última fase do processo, dá-se 
a aquisição das licenças e activos da OniWay pelos restantes operadores 
com licenças UMTS, num processo que fez correr muita tinta e que le-
vou ao desmantelamento da OniWay. Ainda hoje estão por esclarecer a 
quem competem agora as responsabilidades contratuais da OniWay no 
que se refere ao pacote de contrapartidas sociais. Alto Trás os Montes 
é seguramente um credor dessas responsabilidades, que viabilizaram a 
atribuição da licença á Oniway e que agora está a ser usada pelos outros 
operadores no mercado.

O desaparecimento do operador inicialmente comprometido com a 
iniciativa (a Oniway) a meio do projecto criou problemas difíceis de re-
formulação do projecto, que estão documentados, mas que foi possível 
ultrapassar, com a ajuda e empenho da CCDRN – embora tenha tido 
consequências sobre a duração do projecto, que acabou por ser bastante 
superior ao inicialmente previsto, sem no entanto ter implicado altera-
ções da execução financeira.

Entretanto dos esforços feitos e dos contactos efectuados resultou um 
acordo no final de 2004 para a instalação de um call centre em Bragança, 
pela PT Contact, a empresa do grupo PT vocacionada para a exploração 
de call centres e o principal operador deste negócio em Portugal. Ins-
talado no final de 2004, a iniciativa conheceu um importante impacto 
mediático aquando da sua inauguração formal em Fevereiro de 2005, 
com a presença do Presidente do grupo PT  e dos principais dirigentes 
de topo da PT. O call centre está operacional desde então, baseado numa 
arquitectura IP, e as suas operações estabilizaram e processam hoje em 
dia mais de 200 mil chamadas por mês, empregando até agora cerca de 
80 pessoas. A prática tem mostrado a sua importância como unidade de 
demonstração da viabilidade e funcionalidade do conceito em Alto Trás 
os Montes.

PLANO DO LIVRO
Este livro reúne as contribuições e reflexões feitas ao longo do pro-

jecto e relativas ás questões de desenvolvimento de regiões periféricas e 
call centres / contact centres. No âmbito das actividades do projecto or-
ganizaram-se seminários e conferencias e uma parte desse legado é aqui 
registado, esperando-se que contribua com informação e ideias para os 



15

Projecto callTM: uma introdução e uma síntese

interessados nas temáticas do desenvolvimento das periferias e/ou dos 
contact centres.

A parte I inclui as contribuições de especialistas estrangeiros que co-
laboraram com o projecto e que fizeram intervenções nos dois seminá-
rios internacionais que decorreram em Bragança (um em 2003 e outro 
em 2006) e fazem o ponto de situação da experiência internacional so-
bre o desenvolvimento regional e os contact centres.

A parte II trata da experiência portuguesa de contact centres em zo-
nas periféricas e reúne as contribuições de várias empresas portuguesas 
associadas da APCC Associação Portuguesa de Contact Centres com 
operações em regiões periféricas. As intervenções foram feitas num se-
minário que decorreu em Bragança, a 3 de Outubro de 2006, e que teve 
o apoio da APCC. Trata-se de um primeiro contributo para inventariar 
e discutir a experiência portuguesa neste domínio.

Na Parte III discutem-se as questões de ensino e investigação asso-
ciadas aos contact centres, incluindo alguma da experiência do Reino 
Unido. A questão da formação especializada avançada e da investigação 
nesta área tem sido pouco discutida no contexto da oferta das institui-
ções de ensino superior e do reforço das ligações entre as empresas e 
o ensino superior. Um “research workshop” que decorreu em Mirande-
la (a 2 de Outubro de 2006) pretendeu ser uma primeira contribuição 
para ultrapassar essa lacuna, parecendo essa discussão especialmente 
oportuna quando a reestruturação da oferta de ensino superior conhece 
grande actividade no novo contexto de Bolonha. Esta reunião teve tam-
bém o apoio da APCC.

Na parte IV recuperam-se intervenções e documentos relevantes 
produzidos no âmbito do projecto callTM e relativos á experiência ad-
quirida e às questões de políticas locais e centrais de desenvolvimento 
das periferias.

Seis anos depois, ao encerrar o projecto, faz-se um voto: que o esfor-
ço feito seja uma semente para a região e que possa ser útil para todos. 
Espera-se que este livro também contribua para esses objectivos. 

Dezembro de 2006



16

Regiões periféricas, desenvolvimento e contact centres

Entrevista com António Vidigal
Lisboa, 5 de Abril de 2000
Texto completo em www.dsi.uminho.pt/~ebeira

António Vidigal: Tínhamos também a ideia de aplicar aqui em Portugal o que os 
anglo-saxónicos chamam information cottage: até podia ser um monte electró-
nico no Alentejo, por exemplo. No fundo é colocar em pontos remotos do país, 
onde normalmente não há este tipo de profissões, salas informatizadas e bem 
ligadas em comunicações que permitam colocar em remoto qualquer profissão 
que agora está em local. Seria possível por exemplo colocar call centres distribu-
ídos ao longo de todo o país.
Pode-se fazer um modulo base de uma sala para dez ou vinte pessoas e pensar 
um call centre que se expandisse por módulos dessas dez ou vinte pessoas. 
Depois posso colocar o modulo em Évora, em Portalegre, em Bragança, ou em 
qualquer sitio, e aparecer com um call centre virtual da dimensão que eu quiser, 
com possibilidade de escalar e não penalizando quem está na periferia, trazendo 
empregos, primeiro de entrada e depois de progresso nos vários sítios do país. 
Nessas zonas é muito mais fácil fidelizar as pessoas. O exemplo não é original: 
grande parte das empresas norte-americanas tem os call centres colocados na 
Irlanda, por exemplo.
....
Os portugueses têm grande facilidade para línguas e facilmente respondem em 
inglês ou em francês. Há três meses estive com uma empresa holandesa à qual 
expus esta ideia. O problema seria se havia suficientes holandeses em Portugal, 
ou pessoas a falar holandês para isso. Eles dizem que na Holanda o preço do 
pessoal para um call centre é uma coisa disparatada (creio que era na ordem dos 
dois mil contos por mês)
 
Eduardo Beira: Em Trás-os-Montes poderia ainda ser menor ...

AV: Até podia ser o mesmo, porque o problema não é só a questão do preço, é 
também a uma questão de fidelidade das pessoas ao lugar ... 

EB: Há tendência para o desemprego juvenil qualificado naquelas zonas (Bra-
gança, por exemplo), ou seja, os alunos com o 12º ano que não continuam estu-
dos ou regressam à enxada ou migram para o Porto, ou outras cidades do litoral, 
para trabalharem em fábricas.

AV: Isso aparecia no nosso modelo de Cabo Verde e dos Açores, o que nos 

ANEXO
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levou mesmo a colocar comunicações na ilha do Corvo. Hoje em dia não há 
razão para estar tudo em gaiolas aqui em Lisboa. E isso não é bem tele-trabalho, 
porque neste ás vezes se calhar perde-se o controlo. São unidades maiores que 
viabilizem o conceito ...
 
EB: Eu gostava de contribuir para juntar vontades. O que posso dizer é que tenho 
encontrado do lado das autoridades locais, das autarquias, toda a vontade de 
agarrar oportunidades deste género. Estou convencido que se se congregarem 
alguns esforços para fazer alguma prototipagem ...

AV: Sim, eu tinha planos para fazermos isso. Fazer um protótipo para ver qual 
a dimensão rentável, nomeadamente tendo em atenção os custos, módulos de 
comunicações. E depois com um módulo é só aplicá-lo. Mas eu defenderia mais 
hoje em dia: que se tentasse fazer isso a nível empresarial - a ideia era montar 
uma pequena empresa, tipo capital de risco. Mas eu acho que havia todo o in-
teresse em fazer isso de forma empresarial senão depois perde-se a lógica toda 
do negócio e acaba ... Acho que o mercado português já o justifica: nós estamos 
com problemas imensos de fazer crescer os call centres.
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PARTE I
DESENVOLVIMENTO E CALL 

CENTRES: A EXPERIÊNCIA 
INTERNACIONAL

Nesta parte I incluem-se as contribuições apresentadas por especialistas estrangeiros 
nos dois seminários internacionais promovidos pelo projecto callTM em Bragança:
- Contact centres e periferias: a experiência portuguesa (3 de Outubro de 2006)
- Desenvolvimento de regiões periféricas: tecnologias da informação e comunicação e 
politicas locais (1 de Outubro de 2003)
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Contact centre in peripheral areas: 
experience from the NW region of 

England
Frank Peck e Ignazio Cabras

Centre for Regional Economic Development, University of Central Lancashire

According to data compiled by ContactBabel (2004), at the end of 
2003 there were 4,825 contact centres operating in the UK (centres em-
ploying at least 10 people working in an automated telephony environ-
ment).  Estimates suggest that these contact centres employed around 
830,000 people involved in customer service, telesales, management 
and associated technical and administrative support functions. Fifty-
five percent of these workers are employed in larger contact centres with 
over 250 seats.  Surveys reveal that investment in new technology in 
these centres was around £220m in 2003.  

Contact centres can be found across all conventional sectors or verti-
cal markets in the economy, but there are particular concentrations in 
finance, retailing, distribution, travel and transport activities (figure 1). 

There are variations in the size structure of contact centres across 
different vertical markets (figure 2).  In general terms, larger contact 
centres employing over 250 agents are found more commonly in finance 
industries and distribution.  There are many sectors, however, where the 
typical contact centre has less than 50 agents, notably in retailing and 
distribution and in manufacturing.  

The North West region of England has the second largest number of 
contact centres (nearly 139,000) involving 4.5 percent of total jobs (Con-
tactBabel, 2005).  These jobs, however, are highly unevenly distributed be-
ing concentrated in the cities of Manchester and Liverpool in the south of 
the region (figures 3 and 4).  By comparison, jobs in contact centres are un-
der-represented in the county of Cumbria in the north of the region.  There 
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is, therefore, a strong pattern of centralisation of contact centres within the 
major urban concentrations in the region.  There are 240 contact centres 
in Greater Manchester and a further 190 in Liverpool and Cheshire.  By 
comparison there are only 25 centres in Cumbria (figure 5).  

Contact centres in the NW region cut across many vertical markets 
(figure 6), but are more numerous in financial services, retail distribu-
tion, manufacturing and travel and transport.  In the north of the re-
gion in Cumbria, a higher proportion of contact centres are providers of 
public services (13%).  

Rates of growth between 2003 and 2004 show a consistent pattern of 
expansion in numbers of agent positions and employees (figures 7 and 
8).  Growth has been particularly high in the south of the region in the 
major urban concentration and adjacent counties of Cheshire and Lan-
cashire.  A telephone survey conducted in 2005 revealed that an over-
whelming number of contract centre managers had experienced growth 
in business during the previous year.  

These patterns of change suggest that there is a strong tendency for 
contact centres in the region to locate and expand within the major ur-

Figura 1
Contact product markets

Vertical Market Sub-sectors Company examples

Finance Banking, insurance, credit, debt Lloyds TSB, Barclaycard

Retail and Distribution Home shopping, catalogue, carriers Little woods, Cotton Traders

Transport and Travel Transport information, travel agents Stagecoach, Thomas Cook

Manufacturing Manufacturers product support Gillette, Kodak, Britax

Services Safety, security ADT Fire, Chubb Security

Internet Service Providers ISPs Newnet, AOL

IT Technology sales, helpdesks IBM, Dell, Microsoft

Telemarketing Full-service outsourcers Merchants, Sitel

Printing and Publishing Newspaper advertisements The Times, VNU

Telecoms Mobile sales and support BT, O2, T-Mobile

Public services Government Departments Child Benefit Agency, Police

Leisure Hotels, football clubs, ticket booking Liverpool FC, Hilton Group

Utilities Gas, electricity, water Northern Electric, British Gas

Food and Drink Brewers, food suppliers Carlsberg, Tetley, Guinness

Motoring Manufacturers, rental, assistance Vauxhall, Avis, Green Card

Construction Building suppliers, builders Tarmac, McAlpine

Medical Pharmaceuticals healthcare BUPA, GalxoWellcome

Recruitment and Training Employment agencies Pertemps, Manpower
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Figura 2
UK contact centres and product markets

Figura 3
Contact Centre employment by region

Contact Centres and product markets

Region
Actual workers 

employed in 
contact centre

Total in 
employment 

(000s)

Staff as % 
of emplyed 
population

East Anglia 32,624 1,784 1.83%

East Midlands 50,577 2,062 2.45%

London 51,337 3,611 1.42%

North-East 50,456 1,090 4.63%

Northern Ireland 14,439 712 2.03%

North-West 138,980 3,101 4.48%

Scotland 99,151 2,411 4.11%

South-East 162,946 5,023 3.24%

South-West (excluding Channel Islands) 43,060 2,432 1.77%

Wales 28,956 1,280 2.26%

West Midlands 74,599 2,460 3.03%

Yorkshire 99,614 2,335 4.27%

Source: ContactBabel 2005

Vertical market
Source: ContactBabel
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ban cores.  This pattern confirms the findings of research reported by 
Bishop et al (2003) in which they note the concentration of contact cen-
tres in the major conurbation across the UK.  Richardson at al (2000) 
suggested that contact centres tend to agglomerate in order to reduce 
the risk of labour shortage.  Agglomeration, however, causes problems 
related to high levels of labour turnover and attrition as call centres 
compete in the same local labour markets.  This suggests that contact 
centre operators are reluctant to relocate out of large centres of popula-
tion and seek to find new ways of addressing labour market difficulties 
in their present locations rather than risking relocation.  

A survey of contact centres in the NW region was undertaken in 
2005 to test the relationship between labour market stress (attrition, 
absenteeism and recruitment difficulty), business characteristics and 
locational attributes (Peck and Cabras 2006, see also figures 9 to 11).  A 
key question concerned the extent to which agglomeration is associated 
with heightened labour market stress.  

The findings (figures 12 and 13) confirm that the level of agglomera-
tion is a better predictor of labour market difficulty compared to busi-
ness type and sector.  There were statistically significant positive cor-
relations between recruitment difficulties and the size of employment 

Figura 4
Contact Centre industry in UK

Uk agent positions by postal area

Source: ContactBabel 2004

Over 10.000 positions
5.000 - 10.000 positions
2.500 - 5.000 positions
1.000 - 2.500 positions

All other postal areas have fewer than 1.000 positions
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Figura 5
The contact centre sector selected data for sub-region 2004

Figura 6
Distribution of contact centre employment by sector in NW Region

(10+ seats) Cheshire Cumbria Gr. Man. Lancs. Gr. Mer. NW UK

N contact centres 90 25 240 85 100 540 4,825

10-50 seats 53% 58% 48% 52% 46% 49% 60%

51-100 seats 23% 19% 15% 15% 12% 15% 15%

101-250 seats 12% 13% 21% 12% 20% 19% 14%

>250 seats 125 12% 16% 21% 22% 17% 11%

Agent “seats” 10,850 3,380 34,985 14,900 18,455 82,570 529,211

Contact centre staff 17,360 5,408 55,978 23,480 29,528 132,112 846,737

Source: ContactBabel 2005

Vertical Market Cheshire Cumbria Gr. Man. Lan. Gr. Mer. NW UK

Enter & Leisure 3% 0% 4% 4% 8% 4% 3%

Finance 15% 13% 14% 24% 19% 16% 15%

Healthcare 3% 0% 2% 0% 1% 2% 2%

Info Technologies 3% 7% 8% 6% 7% 7% 10%

Manufacturing 16% 18% 14% 16% 8% 14% 9%

Motoring, tran/trav 13% 7% 20% 2% 7% 14% 12%

Outsourcing 4% 7% 3% 4% 7% 5% 6%

Printing, publishing 6% 7% 3% 8% 4% 4% 5%

Public Services 3% 13% 1% 8% 6% 4% 5%

Retailing and Distrib 13% 22% 13% 18% 15% 15% 14%

Services 12% 2% 12% 6% 10% 10% 8%

Telecommunications 3% 4% 2% 2% 3% 2% 3%

Utilities 1% 0% 2% 0% 1% 1% 2%

Others 3% 1% 2% 4% 3% 2% 4%

Source: ContactBabel 2005
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Figura 8
2003-2004 Sub Regional Growth in Contact Centres

Figura 7
Contact Centre industry - Rates of Growth for 2003-2004

Contact Centres Agent Position No. Staff Position

Cheshire 11.11% 10.72% 10.73%

Cumbria 4.16% 4.46% 7.40%

Lancashire 4.80% 5.66% 9.05%

Gr. Manch. 1.01% 4.38% 7.02%

Gr. Mers. -3.41% 5.71% 9.14%

North West 3.53% 6.22% 8.68%

Author’s calculationfrom data in ContactBabel (2005)

Cheshire Cumbria Gr Manch Gr Mersey Lancs

Year 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04

N of Contact Centres 81 90 24 25 229 240 99 100 88 85

% reporting significant growth 38 26 29 20 29 27 42 33 41 24

% reporting significant decline 2 3 0 0 6 2 5 2 6 6

Source: ContactBabel 2005
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Figura 9
Research design (Peck and Cabras 2006)

Figura 10
Sector and size distribution of respondent contact centres

• Survey of contact centres in NW region
 - 65 responses) to record three groups of variables:

• Measures of labour market stress attrition, absen-
teeism, recruitment difficulty, quality of recruits)

• Business characteristics (sector, size, growth, 
types of calls, age, job types)

• Locational variables (urban size in particular)

• Key question - significance of location in influencing levels 
of labour market stress

Sector 10-50 51-150 151-250 251-500 >500 Total

Finance 3 4 1 1 1 10

Public sector 8 6 2 0 1 17

Outsourcing 7 4 1 0 0 12

Printing/Publishing 2 2 0 1 0 5

IT 1 1 2 0 0 4

Motoring/Finance 0 0 1 1 0 2

Other services 2 0 2 0 0 4

Education 1 1 0 0 0 2

Manufacturing 5 0 0 0 0 5

Entertainment 2 0 0 0 0 2

Retail/Distribution 1 1 0 0 0 0

Total 31 19 9 3 2 65
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Figura 12
Predictors of labour market stress

Figura 11
Employment characteristics

• Business growth
• Part time work
• Fixed term contract
• In-bound calls
• Employment size
• Age
• Sector
• Population size
• Employment size

Sig RDiff (+) / absent (-)
Sig RDiff (-) / absent (+)
ns
ns
Sig** Attrition (+)
ns
ns
Sig** RDiff (+) / absent (+)
Sig** RDiff (+)
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Figura 13
Relocation considerations by type of premises

and population levels.  By comparison the degree of association be-
tween measures of labour market stress and the characteristics of busi-
ness (business size, growth rates, product-markets) was less significant.  
The survey also revealed very little evidence of relocation intentions to 
smaller urban centres in peripheral areas.  

These finding tend to support the conclusion that a strong locational 
preference for urban cores exists in the industry in spite of labour mar-
ket difficulties that are associated with this.  This raises the possibility 
that a “tipping point” may be reached in future if recruitment difficul-
ties intensify further (figure 14).  

Future research needs to examine more closely the nature of agglom-
erative forces that seem to tie contact centres into major urban cores.  
These may include institutional ties, linkages to providers of specialist 
business services, access to particular ranges of technical skills in the 
labour market and business ownership structures.   

No move considered Move considered Total

Premises Custom-made structure for CC 10 1 11

Structure converted to CC 25 7 32

Area within larger organisation 14 2 16

Other 1 1 2

50 11 61
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Figura 14
Conclusion

• Locational variables generally better predictors of labour 
market stress than business characteristics

• Very little evidence of relocation intentions (driven by labour 
considerations) 

• Seems to confirm strong preference for urban cores in 
spite of labour difficulties

• Poses further questions - what are these agglomerative 
forces (local knowledge providers)? How long will they 
sustain? Will there be a “tipping point” at some stage to 
induce locational instability?

• Wider questions concernig sustainability of service-based 
growth in old industrial regions

• Implications for UK / UE regional policy
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Regiones perifericas, TIC y politicas 
locales de desarrollo

Denis Paillard
INP/ENSAT de Toulouse

Experto OEDC LEED program

El presente documento propone una breve exploración de las dinamicas 
de desarrollo economico de las regiones perifericas y rurales, a partir de un 
analisis de sus evoluciones recientes, y de las oportunidades que pueden 
abrir las TIC; por fin conlleva unas interrogaciones sobre la experiencia 
actual de los Contact Centres.

1. BREVE ENFOQUE EN EL PROGRAMA LEED DE LA OCDE: 
LOCAL EMPLOYMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT

El programa LEED de la OECD es un programa de estudios comparati-
vos de situaciones e estrategias locales de desarollo: districtos industriales, 
empleo, capacitacion, fomento empresarial, servicios, amenidades rurales,  
partenariado (sector publico-privado), networking, gobierno local, articu-
lacion de politicas…

Tambien se dessarollaron en el marco de este programa, desde dos 
años, acciones especificas del Centro OCDE-LEED de Trento (Italia), que 
van apoyando a la reflexiones y lasiniciativas de desarollo terriorial en los 
paises de Europa Central y Oriental: 

El programa LEED esta financiado por contibuciones voluntarias de 
los estados (por cada accion) y la participacion de varios actores publicos 
que sostienen el programa (club LEED): regiones, municipios, bancos de 
fomento, …. 
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En el marco del programa se elaboran documentos, seminarios, y se 
inicio una red de intercambios que reune actores de las politicas de fomen-
to de las iniciativas locales, tales como gobierno centrales, regionales, y 
expertos en este àmbito.

1.1 Hablando de periferias: Unas caractesisticas comunes bien 
conocidas
Aislamiento: esa primera cararcteristica esta debida tanto a une do-

tacion en infraestructuras muy baja, que a la escasez de redes y de inter-
cambios (a nivel local y entre el nivel local y el exterior).

No se tratan solamente de infraestructuras de transporte de pasage-
ros ou mercancías, pero también de infraestructuras de transmissión de 
informaciones (TIC). 

Por fin hay que destacar el aislamiento de los operadores por falta de 
redes internos (networking) y con el exterior. 

Masas criticas dificil de reunir; es la secunda caractéristica común 
a las regiones perifericas, debido a un numero reducido de operadores, 
de tamaño medio reducido, con capacidades individuales escazas. Se 
puede observar en varios ambitos:

• los usuarios de los servicios publicos, o de las infraestructuras
• los clientes de los servicios privados (a la población o a las em-

presas)
• el mercado laboral,
• la oferta de productos locales, en un conjunto de globalización,
• la capacidad de inversion pública y/o privada 
• ...

Nivel de I+D bajo, debido al tamaño de los operadores (PYMES y 
Micro-empresas), y a su dificuldad a superar su escasez de recursos, tan-
to financierios que humanos. Esa dificuldad peculiar interroga tambien 
las orientaciones de as políticas públicas de I+D

Dificuldades a integrarse a la economia global: resultan de las tres 
caracteristicas previamente expuestas. Se pueden observar productos 
básicos minusválidos por falta de competitividad, por costos de tran-
sacción mas elevados et economias de escala difícil de conseguir; pro-
ductos locales despreciados por falta de marketing, imagen y circuitos 
de comercialización; y en forma general unos ingresos medios bastante 
bajos, tanto familiares que empresariales.

Sin olvidar èxitos aislados. 
Calidad de vida y amenidades que pueden contribuir al desarollo. 

Desde los años setenta se pueden observar la potenciación de nuevas 
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functiones de los espacios rurales y naturales
La observación de las evoluciones de las areas periféricas y del am-

bito rural muestran tambien que la construction de infraestructuras 
materiales permite superar unos de los obstaculos al desarrollo, pero se 
revela insuficiente para  fomentar dessarrollo.

1.2 Hablando de periferias: Unos cambios recientes
Definiciones de las distancias: se sustituyen distancias temporales, 

frecuencias y costos de transporte y transmissión a la distancia fisica: En 
este sentido, Toulouse es mas cerca de Nueva Yok que de Bragança.

Papel de los servicios, y desmaterialización de los soportes de la in-
formacion y servicios 

Los contact centres son un exemplo de tal desmaterialización, pero 
tambien inducen lugares de implantacion de actividades basadas en “ma-
teria grisis”: traduccion, data processing,  concepcion y prototipos, …

Inversion demográfica: Observada primero durante los años ochen-
ta, evidenciada en las regiones de varios paises de la OECD (Cf. Indica-
dores rurales de la OECD) en 1996, la inversion demográfica toca todos 
los paises desarrollados: llegada de poblaciones jovenes, de buen nivel 
educativo, con trabajo e ingresos de alto nivel, con familia, que deciden 
vivir en estas zonas por gusto …..

Si todavia se pueden observar hogares de exodo rural, se puede hos 
pensar que son fenomenos residuales.

Aumento del numero de ancianos: el envejecimiento de la poblacion 
es un fenómeno general, que abre nececidades nuevas, y tambien opor-
tunidades para las regiones perifericas.

Finalmente, la capacidad de poner en marcha trayectorias de desa-
rollo propio, de acojer nuevas poblaciones, y proporcionar un nivel de 
servicios similar al de los centros metropolitanos son factores claves, 
mas importantes que la distribución structural de la economia y de la 
población activa entre los sectores I, II y III, que la densidad de pobla-
ción y que el aislamiento des estas regiones.  El estudio de la evolucion 
de la regiones rurales en los ultimos anos (Cf. Indicadores rurales de la 
OECD) muestra que muchas regiones rurales, y periféricas, tienen tazas 
de crecimiento de la población (total y activa) que supera su promedio 
nacional, con una evolución de todos sectores (primario, secundario y 
terciario) mas favorables que el conjunto naciónal.
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2. LAS POLITICAS LOCALES DE DESARROLLO
Los estudios comparativos de politicas locales de desarrollo (llevadas 

a cabo por la OECD, la comisión europea, varios gobiernos nacionales 
o regionales permiten destacar las nececidades principales que determi-
nan el éxito de tal politicas :

Decentralizacion  y niveles de coherencia y de decision que construir: 
municipalidad (autarquia), micro-region, region, interregional. Estos ni-
veles son complementarios, la ausencia de un nivel (por ejemplo el nivel 
regional en Portugal o en los paises de Europa central y oriental) se tra-
duce por dificuldades et retrasos en la implementacion de las politicas.

Politicas e iniciativas locales basadas en estrategias que establescer:  
“Gobernanza” y “Local capacity building”: 

• coordinacion entre los actores publicos, entre los actores priva-
dos, y publico-privado

• Desenvolvimiento (o contratacion) de capacidades estrategicas, 
de anticipacion, de marketing …

• Integracion de las dimensiones sociales, culturales, …
Valorizacion de recursos locales: biodiversidad, sitios naturales…, 

saber-hacer, .... El estudio de la OECD sobre “las amenidades, recursos 
para el desarrollo local” muestra por ejemplo el interes de movilizar 
caractéristicas locales (sin valor mercantil) para transformarles en re-
cursos, incorporandoles en productos o servicios, aumentando el valor 
añadido.

Construir redes y valorar redes existentes: internos (reducir los cos-
tos de transacciones, coordenar la oferta, iniciar acciones de qualidad), 
externos: ejemplo de la diaspora de los emigrantes, de personalidades 
o de nuevas poblaciones (iniciativas, contactos, ….). En el caso de Bra-
gança, la importancia de la emigración, los vínculos fuertes entre los 
expatriados y la población local son parte de las palancas que se pueden 
accionar.

Adaptar las polticas nacionales a la estructura empresarial local, 
elaborar acciones integradas dedicadas al “enterpeuneurship”. El ejem-
plo de Canada, con la ACOA, en las provincias atrasadas del ccanada 
occidental, muestra el interes y el éxito de programas intergados, em-
piezando con los alumnos en el colegio, siguendo con la movilizacion de 
los actores locales, apoyandose en sistemas de acompañamiento a largo 
plazo y de financiación especificos.

Una conclusion de esas experiencias podria ser de destacar la impor-
tancia de los metodos de intervención  y de las“infraestructuras inma-
teriales”.
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3. TIC Y CONTACT CENTRES
3.1 Las TIC y el desarollo
El papel cada dia mas importante de las Tecnologias de Información 

y Comunicación se desempeña en un contexto caracterizado por :
Un proceso general de externalizacion: Tal proceso toca en primer 

lugar los servicios perifericos a la actividad de base, tanto en el sector 
privado como en el sector publico.

La desmaterializacion de las relaciones con el cliente: una parte del 
front-office no se hace mas con contacto fisico, sino por telefono o por 
intercambio informatico 

La posibilidad hacer tratamientos de informacion y trasladarla de / 
hasta cualquier sitio: Es el caso de los tratamientos de los cheques, pero 
tambien de registros administrativos, o de los archivos.  

La facilidad de trasladar informaciones facilmente y a costo bajo abre 
la posibilidad de un trabajo distribuido entre sitios multiples no conti-
guos. Se conocen muchos ejemplos de talleres de concepción aislados de 
la planta de producción, asi como arquitectos navales basados en pueblo 
de montaña.

De forma organizada, la experiencia de pequeñas islas en Escocia 
muestran la posibilidad de valorar niveles de educación et capacidades 
en actividades de traducciones, rewriting,…. Sin necesariamente con-
formarse a un modelo de trabajo en la casa.

Nuevos modos de insersion economica para las empresas locales (e-
comercio): el accesso directo a Internet, por parte de las empresas como 
de los clientes (consumidor final or  Business to Business) abre modos de 
contacto, y  el pago en linea de contratación directa.

3.2 Contact Centres: algunas interrogaciones 
La experiencia reciente muestra (por ejemplo dentro del programa 

LEADER de la UnionEuropea) que las soluciones ajenas no conllevan 
necesariamente efectos beneficiarios o multiplicadores.

En este sentido necesitan una reflexión previa, maneras de gestionar 
le proceso de implantación y despues de integración de tales empresas 
en un conjunto social detrminado :

Como ajustar las especificaciones de los empleos en CC y las  
caracteristicas del mercado local del empleo?

A nivel individual: cuáles trayectorias individuales ¿ Por la mayoria 
de los operadores, una etapa de la vida profesional, con varias interro-
gaciones :

• La educacion (base) y el apprentizage que facilitaran  el trabajo
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• La preparacion de la evolucion o  de la salida de este empleo, sea 
en la misma estructura, pero con tareas distintas, sea en otros 
empleos fuera del CC

A nivel social: cuáles seran los cambios sociales inducidos por estos 
tipos de empleos ? (y las nececidades indivuduales indicidas, por ejem-
plo en terminos de transportes colectivos, de servicios de guarderías, ...

A nivel del territorio: como reunir (masa critica) y garantizar la re-
production de la mano de obra en capacidad de trabajar en el Contact 
Centre 

A mas largo plazo, que posibilidad de acumular y despues  transferir 
capacidades  (saber-hacer)  a  otros servicos o sectores economicos. 

Estas interrogaciones hacen entrever un posible papel complementa-
rio para los organismos de ensenanza superior, orientado a observacion, 
analisis, y anticipacion con un enfoque estrategico.

4. PARA CONCLUIR
Las situación de las regiones perifericas cambia, frente la potencia-

ción de las TIC :
• El uso de las TIC se inserta en un proceso general de externaliza-

cion: servicios periféricos a la actividad de base, tanto en el sector 
privado como en el sector publico

• La desmaterializacion de la relaciones con el cliente favorece la loca-
lización en qualquier sitio de una parte del front-office, debido que 
la relacion no se hace mas con contacto fisico, sino por telefono o 
por intercambio informatico 

• El borrado de la distancia por el costo, y la instantaneidad abren la 
posibilidad hacer tratamientos de informacion y trasladarla de / 
por clualquier sitio 

Sin embargo, queda la imagen “atrazada” y a veces una percepcion 
interna del futuro muy pessimista.

A contrario, los datos a nivel internacional muestran regiones “rura-
les” y aisladas que tienen tazas de crecimiento (del PIB, del empleo, de la 
poblacion mejor que su conjunto nacional.

El en caso de los Contact Centres, Hay que anticipar los ajustes entre 
las especificaciones de tal actividad, y tambien determinar como alcan-
zar y maximizar efectos beneficiarios o multiplicadores de su implanta-
ción, mas alla del volumen de empleos creados. Se puede (? se deberia ¿) 
imaginar la posibilidad de construir en el futuro propuestas comerciales 
mas amplias  (por ejemplo en otros idiomas, o basada en niveles tecnicos 
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mas especializados).
Qualquier sean las oportunidades, queda la necesidad de alcanzar 

un nivel de servicios conforme a los estandards internacionales, en el 
marco de la globalización y de una competencia internacional muy 
aguda.

En este marco, approvechar la TIC, ademas de la posibilidad de co-
nectarse a “tubos”, questiona la oferta local, su competitividad, las redes 
entre actores locales y con el exterior.
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1. DEVELOPING A MODEL FOR SUCCESS
Our subject relates to the socio-economic development of a specific 

area. The success of any development policy depends on exercising good 
governance under the pressure of evolving external conditions:

Success = f (external conditions, governance)

How to optimize success?
External conditions should be considered as input parameters in 

your system but should not be seen as a fatality. They should initiate 
adequate reaction.

A few examples:

•  September 11 type events 
•  Exchange rate $ to Euro
• Catastrophic events: earthquakes, drought, infectious diseases 

(SARS), etc. 
•  Alteration in international relations

Governing what should be considered as a highly complex adap-
tive system requires a full knowledge of its components. What are these 
components?
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2. COMPONENTS OF GOOD GOVERNANCE
The model corresponds to own research but the identification of the 

components has been inspired by the work of Gilles Paquet, Centre on 
Governance, University of Ottawa (1). Governing a complex adaptive 
system implies acting on a institutional process composed of Assets, 
Skills and Capabilities.

The assets constitute the base of the process; they are made of:

•  Rights enshrined in rules 
•  Resources such as money, information and facilities 

 Competencies and knowledge means education, training, experience 
and expertise,

Organisational capital is the capacity to make effective use of the first 
three types of assets.

   Assets = (Rights + Resources + Competencies ) X  Organisational Capability

The skills permit the good use and the enrichment of the assets by 
political, economic and civic actors, taking into account the external 
conditions.  Skills relate to:

•  Articulation i.e.new ways to make sense of the situation, adapting 
to change (e.g. social relations)

• Cross-appropriation i.e. bringing new practices into a context that 
w ould not naturally generate them, anticipating change (e.g.care 
for the elderly generation) 

•  Reconfiguration i.e. reframe the whole perception of the way of 
life, driving change (e.g. ecology in daily life)

Skills = Articulation + Cross-appropriation + Reconfiguration

Finally, the capabilities constitute the framework in which assets 
enriched by skills can be exploited for making socio-economy develop-
ment a successful one. capabilities are constituted of successive layers:
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•  Relations between agents and sources of knowledge, between 
suppliers and users 

•  Networks, clan-like rapports, half-way between market and hi-
erarchy 

•  Regimes establishing new rules of the game

3. ASSEMBLING THE COMPONENTS

Success =Assets X (External Conditions X Skills) X Capabilities

By attributing numerical ratings to each factor, you can use such 
model for benchmarking any project.

4. GOOD GOVERNANCE IN THE ALTO TRÁS-OS-MONTES CASE

4.1 Assets

•  Rights, rules: need to be reinforced at EU and country level 
•  Resources: must exist locally but money can be tapped at national 

or EU level; information at local level could be reinforced 
• Competencies and Knowledge: a truly local asset; technology 

awareness could be increased 
•  Organisational capital: to be further developed locally, involving 

all actors, political, economic, civic

4.2 Skills

•  Articulation, adapting: a constant fight for local actors, not a bad 
start in this case 

• Cross-appropriation, anticipating: requires local determination 
and foresight; a challenge at all governance levels 

•  Reconfiguration, driving: can’t be implemented only as a local ef-
fort; requires to be performed at higher levels

4.3 Capabilities

•  Relations: an essential component for being inserted into the glo-
bal context. The choice should remain with individual actors. In 
the present case, relations require that the area be better known 
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in the outside world.
•  Networks: another essential component to be left to individual 

actors. Complementarity appears to be the driving criteria and 
local clusters the preferred approach 

•  Regimes: can only be developed at multilareral level; Portugal 
should be an actor rather than a passive spectator

5. IN CONCLUSION
The ambition of this brief reflection has been:

• Singling out those components of governance that require most 
attention for gaining success and

• Identifying the best level –international, regional or national - at 
which the action should take place

The evaluation of the Alto Trás-os-Montes case has been based on 
a personal perception of the situation as seen from outside. Comments 
and criticisms are most welcomed.

REFERENCES
(1) Paquet, G., «The new governance, subsidiarity and the strategic state», 

in «Governance in tje 21st century», OECD,  Paris, 2001

This paper has been presented in the International callTM seminar «Development of 
peripheral regions: information and communication technologies and the local policies», 
Bragança, 1st October 2003
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Development of peripheral regions: 
the local actors and local policies 

Robert Wilson
University of Texas at Austin

My image of Alto Tràs-os-Montes, prior to the four-day visit in late 
September, was one of a remote, if not isolated, region where economic 
progress had failed to reach the desired level due to a variety of fac-
tors. The traditional types of economic activity in the region did not 
appear well suited for the economic and technological trends operating 
in Europe and the world. Admittedly my image was based on limited 
information. I made a one-day drive through the region in 2000 and my 
students at the Instituto Superior Técnico prepared a study of the region 
for a course I was teaching at that time. The recent visit to Alto Tràs 
os Montes proved this image to be outdated.  In fact, regional leaders 
are attempting to rectify the incorrect perceptions held by many and to 
change the development prospects for the region by creating compara-
tive advantages utilizing existing and yet to be developed assets.  The 
region appears to be redefining itself and committed to informing the 
broader Portugal and European community on these efforts. I found 
very attractive communities, with considerable assets, and a sense of 
vitality that I had not anticipated.

Three municipalities in Alto Tràs-os-Montes, Bragança, Mirande-
la and Macedo de Cavaleiros, have decided to collaborate in regional 
development efforts. In my view this commitment to collaboration is 
critical to the future of the region. According to development theory, a 
common disadvantage of remote regions is their spatially dispersed as-
sets and low population densities. The people, businesses, public sector 
institutions, and infrastructure resources in such regions cannot be ef-
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fectively mobilized, thus creating barriers to development. Aggregating 
resources and activities to achieve economies of scale is the mechanism 
to break the limitations of dispersed populations. It is more common in 
these types of regions for individual communities to pursue their own 
independent development strategy. When communities collaborate, 
however, and share resources in development strategies, economies of 
scale can be realized bringing benefits to each community in excess of 
their investment. In these types of efforts, individual communities do 
not relinquish local identity and the three communities in Alto Tràs os 
Montes will likely continue to compete in certain ways. But the iden-
tity of each municipality will increasingly be incorporated a regional 
identity in order to mobilize regional resources for regional benefit. The 
clearest example of this strategy in the region was observed in tourism. 
A common marketing strategy and development of the significant tour-
ist resources in the region should bring greater level of activity to the 
entire region, but with benefits to each of the three communities. 

But the focus on the four-day trip was  callTM, a regional effort to at-
tract advanced telecommunications service providers and information 
technology companies, especially call centres. The development effort in 
Alto Tràs os Montes is at present being led by dynamic local leaders and 
the public sector. Although the key focus of  callTM is attracting private 
investment, the strategy has relied to this point on public and commu-
nity leadership for mobilizing support. Furthermore, past public sector 
investments help create an environment conducive to the enhancement 
of the resources that will be required for  callTM to succeed.

The framework I adopted during visit to the region for intelligence 
gathering and review of the  callTM project was one of comparative ad-
vantage; that is does the region present an appropriate set of assets and 
resources to be successful in this field. In instances where resources are 
inadequate or absent, what are the prospects for generating them? One 
resource that is currently inadequate is private investment in informa-
tion technology firms. Such private investment must be generated lo-
cally or, more likely, attracted from outside the region. The region must 
be able to convince investors that it is a least cost site for the firm’s op-
erations. Although the demand for call centres has increased quite re-
markably in recent years, it is an example of what is known to develop-
ment specialists as a footloose industry. It has great freedom in location 
decisions, in large part the result of advances in telecommunications 
services, including declining costs. While this creates an opportunity 
for Alto Trás-os-Montes, many other regions are also attempting to take 
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advantage of this opportunity. Alto Trás-os-Montes is not a first-comer 
in this field and will face stiff competition. 

Call centres and, more broadly, information technology companies 
are sensitive to a variety of costs, but of particular concern is the qual-
ity of labor and prevailing wages as well as the quality and prices of 
telecommunications services. With regard to labor, my sense is that Alt 
Tràs os Montes is very well positioned. There is some evidence that the 
labor force in the region is underutilized, that is the levels of education 
and training in the labor force exceeds the skills requirement of exist-
ing employment. The region has an impressive array of education and 
training facilities and several institutions are engaged in enhancing pro-
grammatic offerings and expanding capacity in the three communities. 
These institutions incorporate a wide range of education and training 
opportunities, from graduate education to occupational training. The 
region should be able to expand the numbers and enhance the quality of 
the labor force through extending years of schooling for the young and 
continuing education for individuals already in the labor forces. The re-
gion may also benefit from the return of individuals who have left the 
region at some point in the past. During my visit, the number of young 
well-educated professionals that had returned to the region after having 
studied and worked outside the region was notable. As a relative inex-
pensive place to live and with a high quality of life, even rapid growth 
in the region and the resulting increase in demand for labor should not 
place excessive pressure on wage levels in the future. This is one of the 
region’s critical advantages for attracting the information technology 
sector.

A second critical element is the quality and price of telecommunica-
tions systems.  Firms in the information technology business are highly 
dependent on reliable telecommunication services, including service 
redundancy and capacity to innovate and continually upgrade servic-
es. For call centres, in particular, systems integration, ample switching 
capacity and capabilities for audio over and video over data will be re-
quired. Although the visit did not permit an opportunity to review all 
aspects of the telecommunications systems, my understanding is that 
the local provider should be a good partner in the region’s efforts. In ad-
dition, experience with advance systems, such as the fiber optic system 
in Bragança, has already accumulated and will be integrated into the 
development efforts. 

Although these are critical production factors for this sector, firms 
will also be sensitive to other cost items, including cost of land, facilities, 
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capital, taxes, among others. The municipalities in Alto Tràs os Montes 
will need to examine carefully these items and consider taking action 
on the cost factors that may make the area less attractive. In fact, in the 
forthcoming marketing phase of  callTM, it will be important to provide 
detailed information of the cost of doing business in each of the munici-
palities to firms considering locating in the region. 

The callTM has the ambitious goal of 15 to 20 recruitment visits in 
coming months for firms considering investment in new facilities. Al-
though these visits will be given priority by project leaders, it would 
also be useful to begin exploring complementary strategies. Securing 
advance communications infrastructure will depend on creating a com-
mensurate level of demand in the region. While the information tech-
nology businesses expected to be attracted to the region will certainly 
help generate this demand, additional demand can be generated by oth-
er sectors. During the visit, the idea emerged of the three municipalities 
jointly sponsoring a communications centre for local services. This is an 
excellent idea, given the context of the need to aggregate resources, but 
it will also demonstrate the feasibility of the call centre concept and the 
collaborative spirit now found in the region. In addition, extension of 
fiber optic cables in the communities can provide an impetus to imple-
ment the emerging e-government systems. These systems can also be 
employed in the provision of education and community services. They 
should also be used to disseminate information to existing businesses 
about telecommunications technology and opportunities for improving 
productivity in firms that might not have considered this strategy in the 
past.  In other words, the complementary strategies should be targeted to 
creating a region that makes intensive and creative use of telecommuni-
cations technology in multiple ways. With increasing levels of demands 
and needs, opportunities for local entrepreneurship should appear.

I was particular struck by the interest in Alto Trás-os-Montes and in 
Zamora, in Spain, to collaborate in development efforts. This may well 
create additional opportunities for aggregating and sharing of resources. 
For example, binational collaboration in the call centre business would 
certainly enhance the range of linguistic competency in the labor force. 
Such collaboration would test the development potential created by the 
declining importance of national boundaries in the EU. Furthermore, 
the population within this broadly conceived region, an important di-
mension of the development equation, is substantial and could expand 
the markets for local goods. At the same time, it was also evident that 
transportation linkages between Alto Tràs os Montes and the Portu-



49

Development of peripheral regions

guese coast and between Alto Tràs os Montes and Spain will need to be 
upgraded in order to encourage regional integration. 

In sum, my reaction to  callTM project and the regional potential 
was quite positive. The project is well conceived, but will soon be tested 
in the forthcoming discussions with businesses prospects. The collabo-
rative spirit I observed among officials and community leaders struck 
me as one of the region’s most important resources. There be many who 
have a outdated view of the region similar to the one I held in Septem-
ber, but the marketing strategy should help correct these mispercep-
tions and place the newly defined region on a positive trajectory. I look 
forward to following the project’s progress.

Slide 1
Introdution

• Creating comparative advantage in a rapidly changing 
environment 

• New Infrastructure-building on technological advances 

• Telecommunications create mobility for certain activities 

• Growth in call centres but AltoTrás-os-Montes is not a first 
comer 

• What are the assets in the community?
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Slide 2
Understanding the local economy

Slide 3
Urban development policy

• Structure of the local economy; education and skills in 
labor force

• Impact of structural economic change
 
• Identify community assets

• Link development efforts to changing economy

• Redefining comparative advantages-spatial comparative 
advantages is being redefined with changes in telecom-
munications systems

• Choosing targets of opportunity. What are the locational 
factors in industry?  

• Local Agenda Setting

• Alternative objectives
 job generation
 poverty/unemployment reduction
 commercial revitalization
 
• Interest groups
 development community
 environmental protection
 business leaders  
 public officials 
 government agencies
 utility companies
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Slide 4
Types of Local Development Tools

• Promoting investments or exports

• Supply side factors
Labor costs-training and education programs, subsi-
dies for employing certain workers, improve functioning 
of local labor market

Capital costs-loan and loan guarantee programs, equity 
programs, pension fund programs

Land and Facilities-Industrial parks, buildings-sup-plied 
at below market rates, sale or lease.

Infrastructure Provision-water, waste water, transporta-
tion, utility rates.

Technical Assistance-providing services for small firms 
that are evaluating location advantages for a state.

• Demand side
Procurement of local government-purchase of locally 
produced goods

• Aggregate local demand for services

• Assets based development
linking human capital development with development 
needs

• Locational advantages-clustering of activities. Must under-
stand markets 

• Advantages of Bragança ñ human resources, land, build-
ing costs

• Disadvantages?
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Slide 6
Telecommunications and smaller communities-Challenges and Opportunities

• Aggregating demand to a certain point, to allow advance 
services

• Sharing facilities resources

• Incorporate the magnet principle

• Take advantage of any governmental services provided by 
telecommunications

• Coordinate development activities and infrastructure activi-
ties

• Build human skills

• Connect to community needs

• Educate local business people to potential utilization of 
telecommunication for improving productivity

 
• Secure access to the most advance services available to 

call centres

• Telecom systems that integrate services and prepared for 
coming changes

Slide 5
Institutional Arrangements

• Manage or reconcile competing interests and mobilize 
resources.

• Ideal arrangement-bring all actors into process, especially 
the education and training community, community groups, 
and relevant governmental agencies, etc. 
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Slide 7
Conclusions

• Clarity of purpose-improve assets, create comparative 
advantages

• Research on market-visit existing call centres

• Develop human resources--partnering

This paper has been presented in the International callTM seminar «Development of 
peripheral regions: information and communication technologies and the local policies», 
Bragança, 1st October 2003
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Infrastructure and regional policies: 
the international experience 

Robert Hodgson
Zernike (UK)

Trás-os-Montes is showing signs of vibrancy. It has a larger propor-
tion of the young and economically active in its population and is much 
more outward looking than the region I saw on my last working visit 
some 20 years ago. Then it was a quiet place where the elderly were pre-
dominant and where its enterprising young people left to find work in 
bigger cities with more job opportunities, many in northern Europe, 
from which they would not return. Now new developments are com-
mon in productive investments in both towns and countryside backed 
by a growing confidence that the region has a high quality of life with lot 
to offer and can look forward to a positive future.

In the towns of the region this manifest itself in a wide range of civic 
improvements to the public patrimony that have created a new urban 
landscape with water – natural rivers and artificial fountains – and 
public art at its centre. In the countryside the many new plantings of 
olives, vines and other tree crops suggest that the influence is being felt 
on traditional activities as well as the new. Most impressive of the new is 
the impetus given to the region on several fronts by the development of 
higher and further education in several centres. These institutions are 
crucial both because they enable the brightest of the region’s talented 
youth to be trained and retained to boost the region’s economic pros-
pects and because they attract from outside other talented young people 
who have the chance to appreciated the quality of life on offer and to stay 
in the region and leaven its development.

As with several of the civic improvement projects, there is however 
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a strong sense of the developments in the region as being still a work in 
progress with lots still to do before it has a self sustaining momentum 
of its own. A strong drive from the public sector lies behind much of the 
impetus. Some of this comes from outside the region – taking up the 
potential of EU FEDER programme moneys plus other grant funded 
assistance – but much also comes from within as a result of a strong 
professional leadership from local and regional political cadres that are 
showing a willingness to work together to achieve common aims rather 
than emphasising their internal differences. An especially interesting 
aspect of this is the development of trans-regional links between Trás-
os-Montes and neighbouring Spanish provincial governments and civil 
institutions in Zamora which opens up exciting possibilities for coop-
eration. This is commented upon more fully later in this note.

A key new agenda item that has to be given more emphasis as it is 
essential to the future economic prosperity of the region is the fostering 
of entrepreneurship and accelerating the formation rate of new region-
ally based businesses. There will always be a role for public incentives to 
attract mobile investment to peripheral regions to bring new jobs and 
prosperity, but with the expansion of the EU eastwards there needs to 
be a readjustment of expectations. Plus a much heavier emphasis on the 
generation of new enterprises from within the region. These have to be 
based on competitive advantage and be outward looking for their cus-
tomers rather than just looking to provide for the local market. More 
and more of these businesses are based on personal skills and knowl-
edge in a rich mix of service and product tailored to modern lifestyles 
and concerns for environmental sensitivity and quality of life which fits 
well with the strengths of the region. 

This also interrelates strongly with the higher and further educa-
tion developments in the region and the challenge of retention of young 
trained talent. An increasing number of graduates are aware that the fu-
ture is in their own hands as fewer jobs are available either in the public 
sector or in large businesses where productivity is increasing at a faster 
pace than demand growth leading to job loss rather than expansion. The 
vocational nature – education and health service professionals in par-
ticular – of much of the higher and further education in the region may 
limit the extent to which entrepreneurship among students and faculty 
is relevant but not entirely.

There is a growing corpus of experience that a positive relationship 
exists between quality of recruitment to higher education courses and 
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the encouragement of entrepreneurship among young students. This 
can build on initiatives that foster new business ideas – through busi-
ness plan competitions; skill development in enterprise relevant topics 
(marketing, HR, financial planning) alongside technical skills; small 
scale infrastructure projects providing accessible accommodation to get 
things started; and the development of mentorship and coaching capa-
bilities through the construction of linkages between universities and 
the business base of the region.

This entrepreneurship theme applies across the spectrum of busi-
nesses but is also relevant to the specific emphasis of the CallTM project 
with its focus on the potential of faster and more reliable telecoms based 
jobs. Here the skill development agenda – to create a magnet for in-
vestment through availability of appropriately skilled staff in the region 
– remains crucial but the potential can be reinforced by direct action 
by agencies and authorities in the region. Pursuit of the e-government 
agenda and development of its own customer service facilities based on 
the call centre model can both give valuable early experience of how to 
implement the idea successfully in the region as well as an example of 
it working in practice with the resulting positive impact on image and 
marketing potential.

One of the major challenges on the agenda to attract investment is to 
put in place a seamless organisation that fosters call centre development 
in the three municipalities through a joint team. The team has to be able 
to prepare the way for potential investors by putting together a winning 
package of land/premises, trained and available people, support to ease 
the development of new facilities, availability of telecoms including reli-
ability of services and “redundancy” in the sense of an alternative pro-
vider when the first provider fails to deliver adequate service levels. 

The Calltm project also needs to be seen as an early step in intro-
ducing a new sector of activity to the region as it is an important stage 
in development rather than the final goal. Call centres can provide a 
volume of demand that passes through the threshold that justify new 
investment in infrastructure and open up more opportunities by its pro-
vision. Additionally there has to be clear plans developed to root the 
call centres in the region as they can prove to be transitory investments 
that do not settle anywhere long term. The experience in the UK is that 
a number are already migrating away from the UK to other countries 
where labour costs are very competitive as international telecoms costs 
move ever lower.
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The one rather confusing/negative constraint on development that 
came to light during the week concerned the shortage of development 
land in Bragança in particular. Land appears to be more expensive in 
Bragança, and therefore less attractive to outside investors, than in 
Zamora which is a bigger city with a stronger business base and a larger 
labour pool. This suggests a shortage in supply rather than a stronger 
level of demand for land and needs to be tackled. The major develop-
ment proposal of a technology park in Bragança suggests that there is 
land with potential for development but that the supply is too restricted 
to result in attractive and competitively priced sites and premises. This 
needs to be put right before going out to attract new business invest-
ment.

International linkages
The growing links between the western provincial government in 

Zamora and Alto Trás-os-Montes at political and business levels as well 
as through improved infrastructure links are an exciting avenue for ad-
ditional development. The present ingredient of a willingness to explore 
cooperation can provide a fertile ground for specific initiatives to build 
on the distinctive characteristics of both regions to mutual benefit. It 
will be important to identify concrete propositions that can harness this 
good will to the manifest benefit of both regions to ensure that a positive 
impact is achieved rather than letting it remain at the level of a positive 
but rather vague level of good intentions.

The potential for a regular series of seminars/workshops at the joint 
Spanish/Portuguese Foundation located in Zamora can be focused on 
shared challenges for development and the exchange of both experience 
and aspirations. Links between the business community can also be fos-
tered through the two Chamber of Commerce organisations, perhaps 
with a focus on joint tourism potential, agriculture and food production 
– not least of which is in the wine area with Douro and Toro regions 
both on an expanding path to build an equivalent standing to that of 
the more established denominated regions of Portugal and Spain. This 
can be alongside the “sunrise” activities of ICT which appear to be at 
an equivalent early stages of its development/perception in the minds 
of the two region’s business leaders. The exception being the interest-
ing developments in Zamora using wireless technologies across the city 
which has already given rise to marketing benefits and contributed to a 
change in image.

This change in image is also one of the key challenges of Alto Trás-
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os-Montes as there is a need to establish a new image for the area that 
breaks out of the peripherality/lagging in development image of the 
past. There is already much to promote but this has to be given a sharper, 
more modern, image and constantly be reinforced by new stories that 
are deliberately placed in media to keep the region in the eyes of deci-
sion makers. Building the history of success is a crucial step in keeping 
the momentum for development going and creating the reinforcing cy-
cle of good news leading to more good news. 

As was evident from our brief visit the quality of life aspects are al-
ready fairly strongly positive in the region’s favour but this needs to be 
enhanced with the idea of exciting career prospects through outward 
looking entrepreneurship and a well connected region with a vibrant 
future.

Slide 1
Cambridge area (UK)

CAMBRIDGE

LondonMELBOURN SCIENCE PARK

GRANTA PARK

Cambridge
THE BABRAHAM INSTITUTE

PETERHOUSE

CAMBOURNE
WEST UNIVERSITY CAMPUS

CAMBRIDGE SCIENCE PARK
ST JOHN’S INNOVATION CENTRE
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Slide 3
Some basic ideas

Slide 2
Zernike model

• Integrated technology entrepreneurship

• Specialist property 

• Seed and start-up funds 

• Business networks and globalisation

• Consultancy and positioning

• In Portugal: Tagusparque (Oeiras)

• Specialist infrastructure helps promote development

• Software is more important than hardware

• Best models are long term partnerships

• Technology parks a tool in use almost everywhere
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Slide 4
Technology parks - progressive models

Slide 5
Oxford to Cambridge arc - world class region

• Stage 1: Classification of natural developments

• Stage 2: Stimulus to accelarate nature

• Stage 3: Base for new model of city development

• Stage 4: Tool to use everywhere - inverting the logic

• Stage 5: Moving from component to process

Milton Keynes / North Bucks

Strengths:
• World class specialisms in 

education and learning
• Infrastructure for further 

growth
• Focus for inward investment

Oxfordshire

Strengths:
• World class research base
• Dynamic high tech 

community
• Specialist property
• High quality workforce

Greater Cambridge

Strengths:
• World class research base
• Dynamic high tech community
• Specialist property

Bedfordshire and Luton

• Research specialisms at 
Cranfield

• Growing expertise in the 
environmental sector

• Expertise in manufacturing and 
light engineering
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Slide 7
Some important issues

Slide 6
Scunthorpe

• Image and reality

• Development challenges

• ICT development emphasis

• Clustering and incubation

• North Lincs Net and public sector role

• Inward investment v grow your own

• Marketing v reality and celebration

• Employees v entrepreneurs

• Migrants and diaspora

London

Scunthorpe
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Slide 8
Essential ingredients for success

• Language - being able to talk to each other

• Purpose - having a clear shared vision of future

• Incentive - funding to lubrificate and reward

• History - no substitute for doing it

This paper has been presented in the International callTM seminar «Development of 
peripheral regions: information and communication technologies and the local policies», 
Bragança, 1st October 2003
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PARTE II
CONTACT CENTRES EM 

PERIFERIAS: A EXPERIÊNCIA 
PORTUGUESA

Na parte II incluem-se as contribuições apresentadas por especialistas portugueses 
no seminário “Contact centres e periferias: a experiência portuguesa” promovidos pelo 
projecto callTM em Bragança, em 3 de Outubro de 2006
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Nota de boas vindas: a oferta de 
formação da ESTiG (IPB)

José Adriano Pires
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Presidente), Instituto Politécnico de Bragança

É com enorme satisfação que a Escola Superior de Tecnologia e de 
Gestão recebe o seminário sobre contact centres e regiões periféricas. 
Como vem sendo hábito, esta escola está sempre disponível para co-
laborar com as diferentes instituições e demais empresas da região em 
projectos e iniciativas de interesse para a comunidade, pese embora o 
facto de estarmos a atravessar uma fase de mudança, motivada pela in-
tegração dos nossos alunos no novo processo de Bolonha. 

Refira-se a este nível que, neste momento, os diferentes cursos desta 
instituição já se encontram totalmente adaptados ao novo panorama de 
ensino superior. 

Gostaria de referir ainda que, actualmente, se encontram em fase 
de avaliação, junto das instâncias competentes, quatro propostas de 
Mestrado que se esperam ver iniciadas no próximo ano lectivo e que se 
enquadram nas seguintes áreas do saber: Química, Informática, Elec-
trónica e Mecânica e Gestão. 

No domínio das engenharias esta escola possui cinco cursos de 1º 
ciclo nas áreas clássicas (mecânica, civil, informática, electrotécnica e 
química). Possui, ainda, dois cursos de perfil híbrido, Informática de 
Gestão e  Engenharia e Gestão Industrial,  e  outros dois cursos nos  do-
mínios da gestão: Contabilidade e Gestão. 

De acordo com as diferentes necessidades e perfis profissionais, que 
julgo relevantes para a actividade de contact centres, penso que o por-
tefólio dos cursos existentes actualmente na ESTiG pode dar uma res-
posta bastante satisfatória, tendo em vista a formação profissional dos 



68

Regiões periféricas, desenvolvimento e contact centres

diferentes quadros necessários para a realização das tarefas operativas, 
técnicas e de gestão relacionadas com este tipo de actividades.

Neste contexto, julgo merecedor de referência especial, os futuros 
licenciados em Informática de Gestão, uma vez que este curso ministra 
todas as competências que foram inventariadas no workshop callTM de 
2 de Outubro, desde a análise e o desenho de projectos, a gestão de pro-
jectos, as capacidades de liderança e de organização, os conhecimentos 
técnicos na área de desenvolvimento de bases de dados, e os conheci-
mentos de gestão e contabilidade. 

O curso de Informática de Gestão integra, no último semestre lecti-
vo,  uma disciplina de projecto ou estágio que pode perfeitamente ser 
realizado no ambiente laboral de um contact centre, nomeadamente o 
de Bragança.

 Creio que neste momento a Escola Superior de Tecnologia e de 
Gestão do Instituto Politécnico de Bragança possui as competências ne-
cessárias e forma técnicos capazes de garantirem um excelente desem-
penho dos processos associados à actividade de um contact centre.
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Nota de abertura e fecho
Jorge Nunes

Câmara Municipal de Bragança (Presidente)

Começo por cumprimentar o presidente da Escola Superior de Tec-
nologia e de Gestão, o senhor presidente da APCC Associação Por-
tuguesa de Contact Centres e todos os presentes. Refiro a ausência do 
senhor Secretário de Estado devido à tempestade que o apanhou pelo 
caminho.

Queria agradecer a presença das empresas do sector. Estão aqui pre-
sentes as pessoas mais experientes nesta área, quer na área do software, 
quer no equipamento, ou na área da operação em si.

Este seminário faz o encerramento o projecto callTM e reúne pes-
soas que certamente se encontram entre si com facilidade e porventura 
com regularidade, mas que hoje decidiram vir aqui trocar impressões 
e debater. Do ponto de vista das Câmaras Municipais estamos muito 
satisfeitos com a realização desta acção final do projecto de atracção de 
call centres para regiões periféricas.

O projecto teve resultados, que são apenas um início. É relevante des-
tacar a importância que este pequeno projecto tem para Bragança, até 
porque congrega pessoas de elevada responsabilidade e qualificação. 

A vida obriga a exercícios permanentes de rotação e divulgação e as 
empresas presentes trabalham numa área muito agressiva, com muita 
tecnologia e muito saber. Tivemos já a oportunidade de discutir os de-
safios que isso representa ao nível da formação.

Queria, neste seminário de encerramento, agradecer às pessoas pre-
sentes, mesmo aquelas que não estão propriamente nesta área e não têm 
desafios imediatos neste âmbito, mas que estão aqui para aprender. Fe-
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lizmente o conhecimento não ocupa espaço. 
Agradeço ainda presença do senhor presidente da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão, e também por nos acompanhar neste projecto. 
Certamente será um parceiro para os próximos desafios.

Obrigado por terem vindo a Bragança fazer esta reflexão.

Quero também agradecer a presença dos especialistas estrangeiros 
presentes neste seminário de encerramento do projecto callTM, que en-
volveu o esforço e a inteligência de pessoas ligadas directamente ao seu 
desenvolvimento e à finalização do seu processo (em particular o Eng. 
Eduardo Beira).

Quero agradecer também e deixar um reconhecimento especial para 
o Dr. Francisco Cesário, da PT, que se envolveu connosco neste projecto, 
ajudando à sua visibilidade e apoiando a instalação cá de um call centre 
e apostando na periferia. 

Esperamos que continue a apostar na periferia. O desenvolvimen-
to conseguido foi um desenvolvimento importante e gostaríamos que 
novos desenvolvimentos acontecessem. Pelo que sei, e com base nos nú-
meros associados aos serviços que prestam, estou convencido que novos 
acontecimentos serão possíveis de conseguir em Bragança.

Para mim foi extremamente agradável conviver convosco nestas ho-
ras de partilha e de reflexão. Gostaríamos de a prazo manter Bragança 
no âmbito das vossas preocupações ligadas ao sector dos call centres. A 
oportunidade existe, os estudos que foram feitos identificaram oportu-
nidades de espaços para novas localizações e portanto o que eu gostaria, 
como Presidente da Câmara de  Bragança, e também em nome dos meus 
dois colegas de Mirandela e de Macedo de Cavaleiros, era que novas 
oportunidades pudessem ser acolhidas nesta região. 

As coisas estão sempre ao alcance e na mão das pessoas. E há pessoas 
que estão aqui presentes que podem ter muita influência em decisões 
nesse âmbito.

Muito obrigado pela vossa presença, assim como pelas pessoas que 
nos acompanharam também na assistência durante esta manhã, uma 
manhã que foi importante e muito produtiva.

Espero encontrar-vos na medida do possível. Apesar de Bragança 
ser um lugar periférico e transfronteiriço, não deixa de ser um espaço 
de produtividade, um espaço onde o exercício da soberania faz sentido 
através do investimento, através da presença, através da aposta.

Muito obrigado
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Do offshore ao homeshore: 
tendências para a localização de 

contact centres
João Cardoso

APCC Associação Portuguesa de Contact Centres (Presidente) 
Teleperformance Portugal

OUTSOURCING
Assistimos desde o início da década de 90 a uma tendência muito 

forte a nível internacional para a deslocalização de contact centres. O 
chamado offshore é feito normalmente para destinos longínquos. Call 
centres das mais variadas empresas e organizações implantam con-
tact centres de dimensão razoável em países como a Índia, as Filipinas 
ou a Tunísia. O México é também um destino habitual em termos de 
offshore, com uma apetência muito forte para servir o mercado hispâ-
nico. A Argentina também surge cada vez mais com soluções offshore 
para Espanha, tal como outros países da América Latina ou da América 
Central, como El Salvador, ou países da América do Sul, como o Chile. 
Trata-se de uma tendência que se desenvolveu durante a década de 90. 
Esta tendência levanta algumas questões em relação ao que irá acontecer 
em termos de offshore.

Há um estudo bastante interessante do Mckinsey Global Institute 
que aponta que embora exista uma procura muito grande em termos 
de offshore, a oferta não é correspondente. Esse estudo resulta de uma 
investigação aprofundada sobre o assunto, na qual se analisam 14 vari-
áveis em torno do mercado de emprego. O trabalho conclui que a nível 
mundial existem actualmente cerca de 1,46 biliões de empregos (poten-
ciais empregos de full time) em serviços de contact centres, e que a pro-
cura por soluções de offshore ronda os 160 milhões (ver figuras 1 a 3). 
Destaco que, dos 1,46 biliões de empregos, cerca de 11% serão empregos 
que as empresas pretendem deslocalizar para outros países.
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Do lado da oferta concluiu-se que existem 3 milhões de empregos em 
offshore a nível mundial, o que significa uma pequeníssima percenta-
gem: pouco mais de 1,5% do potencial total de empregos a deslocalizar. 
Em 1,4 biliões de empregos há 140 milhões que se querem deslocalizar 
e uma oferta de apenas 3 milhões. Isto acontece porque em países como 
a Índia e a China, apesar de gerar actualmente uma quantidade imensa 
de licenciados, apenas uma parte está disponível e tem as competências, 
nomeadamente do ponto de vista de línguas para trabalhar em regime 
de offshore. 

Existe às vezes a ideia errada de que se vai deslocalizar tudo para a 
China ou para a Índia, mas não é previsível que se possa verificar uma 
migração dessa magnitude já que ainda não existe oferta local com qua-
lificação suficiente. O que se verifica é que as empresas que fizeram a sua 
deslocalização para estes países enfrentam muitas vezes dificuldades em 
captar os recursos que precisam, porque tendencialmente os grandes 
contact centres concentraram-se em cidades e localizações específicas, 
num regime tipo cluster esgotando os recursos escassos. Recorde-se que 
quando uma série de call centres se localiza num determinado local, 
criam-se condições favoráveis para que mais call centres escolham essas 
mesmas localizações. Hoje, o custo efectivo de operar um contact centre 
em Bangalore (Índia) já não é assim tão interessante, o que faz com que 
as empresas pensem em outros destinos na própria Índia. Todavia ao 
serem mudados os destinos, deixa de haver a tal oferta qualificada, as 
universidades e uma população treinada. Por essa razão começa-se a 
pensar noutro modelo de deslocalização distinto do modelo de offshore 
para destinos longínquos.

Um outro aspecto desta tendência para o offshore é o facto de estar 
unicamente vocacionado para grandes operações. Note-se que quando 
se deslocaliza um contact centre existem grandes custos em termos de 
gestão. Deslocalizar uma infra-estrutura que trabalhe muito intensa-
mente com recursos humanos implica grandes necessidades de gestão, 
exigindo uma gestão efectiva nesses países. Isso implica muitas vezes 
deslocar uma equipa de gestão com todos os custos que isso acarreta. As 
empresas poupam no trabalho da operação mas gastam mais em gestão, 
o que faz com que este tipo de deslocalização só faça sentido para volu-
mes relativamente elevados.

Também por isso as empresas começam a pensar numa outra pers-
pectiva, questionando-se se fará sentido deslocalizar ou tentar centrali-
zar todas as suas operações em países como a Índia.
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GLOBALIZAÇÃO E MULTICENTRALIZAÇÃO
As empresas tendem a olhar ver cada vez mais para o mercado e para 

as suas operações numa lógica mais global e não numa lógica de frontei-
ras. Mas a realidade dos EUA é muito distinta da realidade da União Eu-
ropeia, porque os EUA, sendo um mercado que funciona de uma forma 
muito mais coesa do que o mercado europeu, tem uma maior facilidade 
em termos de centralizar as suas operações num qualquer local, nome-
adamente num destino offshore.

A nível europeu isso não se verifica tanto. Basta pensarmos nas mul-
tinacionais que operam na Europa e que têm subsidiárias aí espalhadas 
as quais, embora trabalhando com metodologias comuns e com proces-
sos tanto quanto possível comuns, têm também grandes especificidades 
locais, o que complica bastante a sua centralização.

A tendência que se observa desde o início de 2000 já não é a centra-
lização total num único contact centre e depois a sua eventual deslocali-
zação. A tendência a nível europeu alterou-se: começou-se a pensar mais 
numa óptica de centralização múltipla. Em vez de uma multinacional 
ter 20 ou 30 call centres na Europa, escolhe duas ou três localizações 
europeias e cria grandes centros europeus. Cada um desses centros vai 
ocupar-se com o serviço de vários países. 

Esta tendência tem vindo a manifestar-se em várias multinacionais 
em termos de selecção de destinos para os seus contact centres e integra-
se numa óptica mais global daquilo a que se chama habitualmente ser-
viços partilhados (shared services).

Hoje em dias as empresas multinacionais estão também a procurar 
destinos europeus, como a República Checa e a Irlanda. Existem tam-
bém novos destinos internacionais que são vistos numa perspectiva de 
offshore e que se tem vindo a afirmar nesta dimensão, como é o caso do 
Brasil. 

Creio bem que é aqui que Portugal tem também a sua oportunidade. 
Nós temos inclusive vindo a observar alguns shared services a adoptar 
Portugal, como é o caso da Solvay. 

Depois da vaga inicial do offshore a tendência foi as empresas pensa-
rem em deslocalizar  também pequenas operações, eventualmente para 
contact centres que prestam serviços em regime de outsourcing nestes 
destinos de offshore. Mas isso não funcionou devido ao elevado custo 
de gestão associado, o que inviabiliza o processo do ponto de vista do 
modelo de negócio. 
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NEARSHORE
Actualmente observa-se a tendência de passar do modelo de offshore 

para um modelo de nearshore.
As empresas quando deslocalizam procuram duas coisas: procuram 

competências (recursos humanos qualificados) e procuram uma redu-
ção dos seus custos. É portanto necessário que existam nesses destinos 
os meios e recursos disponíveis para que estes sejam seleccionados como 
destinos nearshore / offshore.

Mas existe ainda uma terceira razão muito interessante: as empre-
sas deslocalizam-se porque procuram também a multicentralização, ou 
seja, mesmo numa Europa onde os custos são relativamente equilibra-
dos entre os vários países, é sempre preciso escolher alguns deles para 
acolherem aí quer os shared services, quer os contact centres. Isso sugere 
mais uma vez o potencial que existe em termos de contact centres em 
Portugal. 

Existe ainda uma outra lógica de negócio inerente a esta actividade 
que faz com que a necessidade de centralizar operações não implique 
necessariamente que tenha de ser escolhido um destino de baixo custo 
para a sua localização. Aqui, a escolha já não é só pensada numa óptica 
de custo, mas é antes ditada pela necessidade que as empresas têm de 
centralizar operações. Os países que conseguirem ser seleccionados nes-
ta fase poderão desenvolver vantagens competitivas a longo prazo que 
lhes garantam continuidade no futuro, mesmo quando estas vantagens 
de custo se começarem a atenuar face a outros países. Esta é uma ten-
dência que existe no nearshore actual. 

HOMESHORE
Outra tendência recente é o homeshore, conhecido entre nós por tele-

trabalho, mas que exige uma complexidade extrema no que se refere a 
gestão do trabalho. 

A tecnologia actual fornece soluções variadas e diversas para este tipo 
de operação, mas a maior dificuldade está na componente dos recursos 
humanos e na sua gestão. De facto a disponibilidade da tecnologia não 
significa necessariamente que se consiga fazer a sua gestão adequada 
para se poder tirar partido do trabalho das pessoas.

Mas a realidade é que esta nova tendência se tem vindo a afirmar. 
Uma das maiores empresas a actuar no mundo do outsourcing de con-
tact centres, a West (USA), tem neste momento uma parte importante 
(cerca de 40%) dos seus recursos a prestarem serviço em regime de tele-
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trabalho (Note-se que estamos a falar da terceira maior empresa a nível 
mundial em termos de facturação de prestação de serviços por contact 
centres).

LOCALIZAÇÃO FORA DOS GRANDES CENTROS
Dentro do país, e quanto à deslocalização, penso que há uma grande 

oportunidade. Cada vez mais a tendência será para não se pensar na des-
localização massiva de grandes contact centres para destinos longínquos, 
mas sim pensar numa óptica de multicentralização onde se escolhem 
dois ou três centros a nível europeu para centralização de serviços. 

Existe um modelo dentro dessa óptica, em que se escolhem regiões 
periféricas mas dentro do país selecionado. São apontadas várias razões 
para isso (como a menor rotatividade e o menor absentismo, entre ou-
tras), o que faz com que haja aqui uma dupla oportunidade. As multina-
cionais quando entram num país já não pensam exclusivamente numa 
óptica de se fixarem junto dos grandes centros de decisão, mas pensam 
numa óptica mais operacional, considerando as taxas de rotatividade e 
as taxas de absentismo, o que faz com que destinos mais afastados dos 
grandes centros de decisão sejam também elegíveis para a localização 
de um contact centre.

Na óptica de multicentralização é bom lembrar que esta indústria, 
como muitas outras, funciona bem em regime de clustering, ou seja, o 
facto de haver alguns contact centres num determinado local acaba por 
facilitar a criação de infra-estruturas que por sua vez facilitam a atrac-
ção de novos contact centres, até que se esgote algum dos recursos (o 
recurso humano poderá ser o mais crítico). 

Na localização de um call centre é preciso ter em conta se o mercado 
para onde se pretende ir já está ou não sobreaquecido, se aí já existe um 
número porventura excessivo de contact centres e se ainda aí há suporte 
em termos humanos para um novo contact centre. As regiões que conse-
guirem avançar mais rapidamente para a captação destes investimentos 
terão capacidade de os alavancar e de facilitar a atracção de novos in-
vestimentos de contact centres. Nesta perspectiva de multicentralização 
poderão aparecer muitas oportunidades.

BLENDING DE INSOURCING E DE OUTSOURCING
Do ponto de vista dos modelos de negócio de contact centres existem 

duas abordagens bastante distintas. Existem contact centres internos, 
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empresas que desenvolvem e implementam o seu próprio contact centre 
para servir os seus clientes num regime de insourcing, e existe um outro 
regime de empresas em que a actividade de negócio é a prestação de ser-
viços de contact centres em regime de outsourcing a outras empresas.

Entre estes dois modelos há algumas diferenças no processo como as 
empresas seleccionam as suas localizações. Uma empresa que presta ser-
viços a empresas terceiras (outsourcing) sofre muito mais a pressão para 
estar próxima dos centros de decisão porque os seus potenciais clien-
tes estão normalmente sediados nos grandes centros de decisão. Estas 
empresas muitas vezes têm que ponderar a proximidade dos grandes 
centros de decisão porque isso lhes traz óbvias e importantes vantagens 
comerciais.

Isto já não acontece tanto com os contact centres em regime de in-
sourcing, pois operam dentro das próprias empresas e não precisam de 
procurar outras empresas para lhes vender os seus serviços, tendo ape-
nas que servir os seus próprios clientes internos. Acabam por não ter 
aquela restrição comercial e têm uma maior facilidade em termos de 
universo de pesquisa de localizações potenciais.

Uma outra tendência actual corresponde a um blending entre o in-
sourcing e o outsourcing. Há empresas que tendo os seus próprios call 
centres internos, começam também a transferir para o exterior parte do 
seu contact centre, mas mantendo todo o controlo de gestão do tráfego 
de chamadas. Isto vai alterar um pouco a lógica tradicional da selecção 
das localizações e as próprias empresas que prestam serviços em regime 
de outsourcing vão começar a considerar cada vez mais atractivo locali-
zar os seus centros fora dos grandes centros de decisão. Esses casos vão 
deixar de operar em plataformas de dimensão média a elevada (200 a 
600 posições) e vão passar a operar em plataformas pensadas para se 
integrarem facilmente com contact centres que funcionam em regime de 
insourcing, em que não há uma necessidade de prospecção de mercado 
permanente para atrair novos clientes. Estamos a observar aqui uma 
tendência que vai facilitar cada vez mais a selecção de localizações fora 
dos grandes centros de decisão.

REQUISITOS
Vimos que existe a tendência para a multicentralização, e referiu-se 

uma tendência para as multinacionais começarem a seleccionar desti-
nos fora dos grandes centros de decisão. Há também uma competição 
entre os potenciais destinos para atrair os primeiros investimentos, até 
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porque as regiões que conseguirem dar os primeiros passos nesses in-
vestimentos tendem depois a constituir-se em cluster. Consequentemen-
te irão aparecer novos investimentos em infra-estrutura que por sua vez 
vão facilitar a adopção e a absorção de mais contact centres o que, por sua 
vez, irá reforçar a apetência para formar mais pessoas. 

Por um lado as universidades locais irão certamente considerar mais 
ofertas dessa formação. As próprias empresas que se instalam vão ge-
rando recursos com maiores qualificações na área dos contact centres e 
tudo isto faz com que haja uma maior produtividade na região em ques-
tão. Há mesmo a possibilidade de se criar um efeito tal que torne essas 
regiões em regiões em “sobreaquecimento” ou sobre utilização. Mas esse 
é certamente um problema que todas as regiões gostariam de ter porque 
significaria que tinham todos os seus recursos utilizados e precisavam 
mesmo de mais recursos.

Slide 1
Offshore: oferta

Extrapolando para 
toda a Economia: 
160M (11% do total 
de 1,46B)



78

Regiões periféricas, desenvolvimento e contact centres

Slide 3
Offshore: adequação de recursos, por país

Slide 2
Offshore: procura

Extrapolando para 
toda a Economia: 
1,5M em 2003 e 
4,1M em 2008.
Cerca de 1,2% da 
procura total.
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Cª Seguros Fidelidade Mundial: 
Évora 

Marco Chaínho
Cª Seguros Fidelidade Mundial

A decisão de nos localizarmos em Évora (desde 2001) foi tomada na 
sequência dos resultados obtidos pela ex-Mundial Confiança com dois 
call centres situados em Lisboa e no Porto, sendo que o de Lisboa fun-
cionava mal, ao contrário do call centre do Porto que funcionava bem. 
A nossa estratégia foi fundir estas duas estruturas e fazer uma desloca-
lização para Évora. Estamos bastante satisfeitos com tal decisão porque 
conseguimos, durante estes cinco anos, alcançar os objectivos a que nos 
propusemos. 

O nosso actual call centre em Évora dispõem de 200 postos de traba-
lho e recebe uma média de 6.000 chamadas por dia. A ex-Mundial Con-
fiança já tinha uma importante base de recursos humanos em Évora, a 
qual foi aproveitada, para efeitos de formação e acompanhamento, pois 
tratavam-se de pessoas chave com bastante know-how na operação da 
empresa e que conheciam muito bem a nossa companhia.

Durante a nossa estada em Évora nunca tivemos qualquer problema 
de recrutamento. Acredito que, tal como em Bragança, isso se deve ao 
efeito da universidade.

As exigências que temos em termos de habilitações literárias míni-
mas são o 12º ano completo. Note-se que esta solução deslocalizada não 
teve como objectivo principal reduzir custos por reduzir, mas sim po-
dermos prestar o melhor serviço possível. 

Estou bastante satisfeito com a qualidade das pessoas que apareceram 
para integrar o projecto, porque apesar de ser uma solução tipificada 
como de outsourcing, as pessoas agarram a oportunidade com bastante 



80

Regiões periféricas, desenvolvimento e contact centres

afinco e abraçam bem o projecto. Temos também muitas pessoas a en-
tregar currículos por vontade própria com vista a serem colaboradores 
no nosso call centre. 

O turnover existente em Évora ajuda a perceber o que anteriormente 
mencionei. Os 15% de turnover em Évora contrastam bem com os 40% 
a 50% existente anteriormente em Lisboa. Estamos satisfeitos com esta 
acentuada redução de turnover até porque esta actividade exige investi-
mento na formação de recursos humanos (no nosso caso, a duração da 
formação é um mês).

Estamos também satisfeitos com o nosso impacto em Évora, e acre-
ditamos que a satisfação é recíproca porque prestamos uma função im-
portante na criação de emprego que, em muitos, casos é mesmo o pri-
meiro emprego.

É também importante dizer que o preço do espaço das nossas insta-
lações em Évora é bastante inferior ao mesmo espaço em Lisboa ou no 
Porto. Para além disso Évora dispõe agora de excelentes acessibilidades, 
com a auto-estrada Lisboa-Évora.
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Call centres no Minho: Famalicão 
Pedro Tavares da Silva

Transcom / Tele2

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.
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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.
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Uma experiência internacional 
José Santos Coelho

Altitude Software

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.





101

Contact centres: emprego e recursos humanos

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
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- 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. 
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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
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- 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).
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Call centres, regiões e ensino superior 
Frank Peck

Center for Regional Economic Development
University of Central Lancashire (UK)

A UCLAN (Universidade de Central Lancashire) situa-se na região 
NW de Inglaterra, dominada por grandes cidades como Manchester e 
Liverpool. Mas esta região inclui também grandes espaços rurais de um 
interland que se estende até à fronteira norte com a Escócia. Encontra-
mos aí o mesmo tipo de problemas de desenvolvimento rural que se en-
contram noutras regiões e noutros países. Mas nesta região, onde a acti-
vidade de call centres é muito importante, estes tendem a concentrar-se 
nas grandes cidades.

Eu trabalho no Center for Regional Economic Development da 
UCLAN. Não sou portanto um especialista no funcionamento desta 
indústria, mas interessamo-nos pelas questões de desenvolvimento re-
gional e pela importância dos call centres na criação de emprego para as 
comunidades regionais.

O crescimento dos call centres tem sido notável, quer no Reino Unido 
como em Portugal. Mas no Reino Unido o tema tem ocupado os jornais 
com dúvidas sobre a sustentabilidade do emprego em call centres. No 
entanto os dados disponíveis na nossa região mostram um crescimen-
to continuado do emprego em call centres, apesar de algumas empresas 
terem transferido algumas das suas operações para destinos offshore, o 
que mostra que as duas tendências podem coexistir. O crescimento do 
emprego local e a expansão das actividades offshore podem ser compa-
tíveis. 

A dimensão da indústria de call centres na região NW de Inglater-
ra é muito grande. Um inquérito de 2004 mostrou que na região ope-
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ravam 450 call centres, dos quais 250 estavam localizados na zona de  
Manchester. Mais de 132 mil pessoas trabalhavam nesses call centres. 
Nos anos de 2000, 2001 e 2002 o Governo inglês teve que reagir ás espe-
culações sobre o destino da indústria, tendo em consideração as tendên-
cias para offshore da actividade e os receios na altura sobre o seu impacto 
numa actividade com tão grande dimensão e importância (aliás o mes-
mo aconteceu como Governo da Escócia). 

Um problema com os call centres é que os seus trabalhadores são in-
visíveis sob o ponto de vista das estatísticas oficiais. Os números dos call 
centres não se encontram aí porque é uma actividade transversal a to-
dos os sectores tradicionais da actividade económica (indústria, retalho, 
serviços financeiros, viagens, ...). Quando se consultam, as estatísticas 
oficiais não se fica com a ideia de quanto significativa é a actividade 
empregadora dos call centres para as populações das grandes cidades 
inglesas. 

Mas há outros problemas. Um inquérito recente na região NW mos-
trou que 66% dos gestores de call centres disseram que tinham proble-
mas com recrutamento de staff e 55% disseram que tinham proble-
mas em manter e reter staff. Uma das razões dessa dificuldade é  alto 
turnover nesta actividade, em especial nas grandes cidades como  
Manchester e Liverpool. 

Uma das razões pelas quais a nossa Universidade se envolveu no pro-
jecto CallNorthWest (www.callnorthwest.org.uk)  foi precisamente para 
tentar fazer alguma coisa sobre este problema especifico. O que acon-
teceu foi que o Governo de Londres e as agencias de desenvolvimen-
to regional pretendiam fazer alguma coisa para apoiarem a actividade 
da indústria dos call centres na região. As agencias da região decidiram 
então alocar 2.5 milhões libras para o projecto CallNorthWest durante 
2004 e 2005, com os objectivos de

• promover a indústria e a sua imagem, que não era a melhor e da 
indústria não era considerada como o local certo para trabalhar. 
Como se pode alterar essa percepção?

• treinar, desenvolver e formar os quadros da indústria, promo-
vendo o networking entre gestores de call centres, pois verificou-se 
que, apesar das actividades de associações como a CCA,  os ges-
tores de call centres em sectores diferentes não comunicavam ha-
bitualmente entre si. Pretende-se por isso reforçar o networking 
para falarem sobre os seus problemas comuns.

O projecto CallNorthWest teve por base um plano ambicioso. A filo-
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sofia de base é que se se conseguisse encorajar os gestores e quadros dos 
call centres a investirem na formação e no desenvolvimento profissional 
então isso contribuiria para criar um ambiente em se pode lidar melhor 
com as questões de moral, de gestão de equipes e de carreira. 

Pretende-se também encontrar um percurso profissional ou carreira 
que não seja plano.

A UCLAN passou a oferecer cursos de qualificação para gestores, 
financiado quer pelo programa callNW como também por quase todas 
as grandes empresas de call centres da região, e a dar um certificado (um 
ano em tempo parcial) em customer management, um diploma seme-
lhante (dois anos em tempo parcial) e ainda um MBA (ver especificações 
do diploma e do certificado nos quadros 1 e 2). Os cursos de gestão têm 
12 alunos por curso, podendo por vezes estar a funcionar em paralelo 
mais do que um curso. Os encargos dos cursos são pagos em parte pelo 
programa, mas os estudantes também têm que cobrir uma parte.

O objectivo é tentar a profissionalização da gestão de call centres  e 
criar oportunidades de carreira qualificada. A UCLAN também organi-
zou reuniões locais regulares em 5 diferentes subregiões para partilha e  
discussão dos problemas comuns da indústria e de questões como reter 
staff, melhorar a produtividade e a moral, incentivando a partilha de 
ideias sob diversas formas e formatos.

Para os quadros que não querem fazer um compromisso ambicioso 
num curso longo, há também uma série de cursos curtos de desenvolvi-
mento profissional para gestores (workshops de um dia), que encorajam 
os gestores e quadros de call centres a pensar nos problemas de desen-
volvimento do staff e estratégias para esse objectivo, instrumentos que 
muitas vezes não existem definidos nos seus próprios local de trabalho.

Mais recentemente começou-se também a trabalhar no treino e qua-
lificação de operadores, com  formação de nível mais baixo (National 
Vocation Qualification level 2), mas com uma certificação baseada na 
experiência de trabalho,  organizada em créditos e certificados, não de 
universidades, mas de escolas tecnológicas. Alguns dos problemas mais 
difíceis de ensinar são soft skills  de comunicação, ouvir, interpretação, 
resolução de problemas.

A investigação disponível sobre as operações de offshore  mostra 
que tendem a perder a ligação e a compreensão cultural. Ora os contact  
centres existentes têm um património muito importante de conheci-
mento local e de cultura local, que é fundamental para a sua operação 
e sucesso. A formação e treino do seu staff é importante para assegurar 
que essas empresas continuam a ter essa importante vantagem local.



118

Regiões periféricas, desenvolvimento e contact centres

Para além dos cursos referidos, a UCLAN também opera um call 
centre interno, que apoio a actividade de treino e formação, mas que 
também fornece serviços à própria Universidade, promovendo regu-
larmente inquéritos telefónicos a alunos e empregadores, campanhas e 
contactos, etc. Por vezes essa pequena infra-estrutura é mesmo usada 
para fornecer serviços pontuais a algumas de call centres. 
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Quadro 1
Ensino superior graduado em gestão de call centres: certificado UCLAN (um ano)
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Quadro 2
Ensino superior graduado em gestão de call centres: diploma UCLAN
(dois anos)
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Competências e carreiras no ensino e 
formação para profissionais de contact 
centres: a experiência do Reino Unido

Eduardo Beira
Projecto callTM

Escola de Engenharia, Universidade do Minho

Neste trabalho analisa-se a oferta de ensino vocacional e mesmo su-
perior no Reino Unido relacionada com o trabalho de definição de com-
petências e níveis de qualificação para profissionais de contact centres, 
onde a experiência do Reino Unido é das mais avançadas e profundas. 
Essa experiência pode ser uma importante base de trabalho e reflexão 
para configurar uma oferta articulada e integrada em Portugal, aos vá-
rios níveis e tipos de ensino.

CONTACT CENTRES: OFERTA E PROCURA DE PROFISSIONAIS
O sector dos contact centres caracteriza-se por

• uma dimensão crescente a que corresponde uma importância 
crescente na actividade económica

• um crescimento elevado e sustentável
• profissionais que entram cedo no sector (e assim entram numa 

potencial carreira profissional no sector), sendo muitas vezes a 
sua primeira experiência no mundo do trabalho

• uma carreira profissional tradicionalmente volátil, com elevadas 
taxas de atrito (tipicamente de 15% a 20% , mas podendo chegar 
aos 50%), e ainda pouco estruturada e em processo de constru-
ção e consolidação

Logo a indústria assume uma especial importância como “qualifi-
cador” de pessoas, um aspecto que poucas vezes lhe é reconhecido. A 
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experiência, as competências e as qualificações obtidas no sector são 
importantes para a economia em geral e para a sua competitividade, 
favorecendo a difusão de práticas profissionais baseadas em tecnologias 
avançadas, em práticas de benchmarking, em procedimentos disciplina-
dos e rigorosos e em competências comunicacionais. A formalização do 
quadro de competências do sector e a padronização de carreiras serão 
contributos importantes para a competitividade do sector e da econo-
mia.

Há que reconhecer que essas competências são diferentes conforme 
os diferentes tipos de actividades dos contact centres (outbound vs in-
bound, geral versus especializado, ...). 

Um estudo de 2001, promovido pelo Department for Education and 
Skills e realizado pelo CCA Research Institute, analisa a oferta de qua-
lificações nos vários níveis de ensino no Reino Unido, e identifica os 
actores mais relevantes, desde os primeiros níveis de qualificação voca-
cional até ao ensino universitário. O estudo procura também identificar 
as falhas da oferta e as necessidades do sector:

• Uma dificuldade crescente em recrutar agentes com as compe-
tências numéricas e de literacias básicas (o que também dificul-
ta a comunicação escrita, cuja importância nos contact centres 
cresce à medida que canais baseados na web são introduzidos no 
modelo tradicional de call centre e que são usadas ferramentas 
de CRM)

• Dificuldade de encontrar formadores com experiência profissio-
nal e credibilidade pessoal, que tenham trabalhado em contact 
centres

• A maioria dos contact centres continua a preferir a formação in-
terna, mas começa a emergir um maior interesse pela formação 
interna acreditada e pela formação externa também com qua-
lificação acreditada – o que sugere a necessidade de entidades 
certificadoras credíveis e que evitem a multiplicação caótica de 
standards de certificação.

Uma mudança importante dos últimos anos tem sido a forma como 
as instituições tratam internamente as suas operações de contact cen-
tres: de um centro de custo, a conseguir operar ao nível de custos mais 
baixo possível, para um centro de criação de valor e um “ front-end” de 
comunicação com os clientes e o exterior. Nesse contexto o papel das 
competências e da carreira torna-se ainda mais importante.

O quadro I procura mapear de forma simples as competências actu-
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ais num contact centre generalista, com as competências sobre pessoas e 
sobre tecnologias no eixo vertical e as competências de gestão (supervi-
sor, gestor de centro) e de operação (agente) no eixo horizontal. O qua-
dro seguinte tenta prospectivar as mudanças a curto e médio prazo nas 
competências necessárias num contact centre generalista (quadro II)

COMPETÊNCIAS PARA CONTACT CENTRES: UM 
REFERENCIAL

A tradição britânica de análise, exploração e sistematização de com-
petências no mundo do trabalho é bem reconhecida. Depois do rela-
tório referido de 2001, dois passos importantes foram dados no sector 
dos contact centres. Um novo referencial para a qualificação vocacional 
(NVQ / SVQ) foi adoptado (e é discutido em secção posterior) e um 
quadro de referência das qualificações e carreiras em contact centres foi 
proposto pela e-skills UK e adoptado a nível oficial. A importância deste 
quadro de referência é óbvia e constitui uma referência obrigatória para 
a construção de uma oferta formativa relevante para o sector. 

A e-skills UK é uma entidade representativa dos empregadores e é 
reconhecida pelo governo do Reino Unido como interlocutor para a 
articulação e definição das competências dos empregadores em contact 
centres. Note-se que essa entidade ( uma parceria entre empregadores, 
governo e sistema de ensino, mas liderada pelos empregadores), tem um 
âmbito de intervenção sectorial mais vasto, que abrange todas as com-
petências de empregos em tecnologias da informação e comunicação, 
e nessa área tem produzido contributos importantes, entre os quais o 
modelo SFIA (skills framework for the information age, 2006) que mapeia 
bidimensionalmente as competências do sector TIC segundo as áreas de 
actividades e os níveis de responsabilidade.

Um quadro de referência específico para as carreiras e competências 
em contact centres acaba de ser publicado pela e-skills UK (2006), na se-
quência de análises anteriores (2005, 2004) e constitui uma excelente 
base para se pensar as questões de formação e planeamento de carreiras 
associadas. O quadro de referência proposto usa um modelo simples 
baseado em três conceitos centrais:

• os papéis ou actividades profissionais, correspondentes às suces-
sivas etapas da carreira desde a entrada até gestor de contact cen-
tre (listados mais abaixo)

• as competências individuais (agrupadas nas classes aquisição de 
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clientes, serviço a clientes, gestão de operações, competências 
sobre tecnologias, competências sobre o negócio e aptidões pes-
soais).

• os níveis de actividade, conforme o papel e a responsabilidade, 
sendo considerados quatro níveis aditivos correspondentes a 
aprendizagem, execução, melhoria, liderança.

E inclui

• as aptidões individuais e comportamentais necessárias para a 
prestação excelente de serviços a clientes e a geração de volume 
de negócio

• as competências necessárias para vender e para fornecer serviços 
através da interacção directa com clientes por diversos canais

• as competências necessárias para liderar, gerir e medir as activi-
dades de negócios únicas de um ambiente de contact centre, que 
suportam a geração de volume de negócio e criam excelência no 
serviço aos clientes

Mas este quadro de referência não inclui as competências únicas e 
específicas de um segmento particular da indústria, nem associadas a 
actividades offline e de back office, nem as competências genéricas de 
operação de organizações e de gestão de negócios.

O quadro de referência proposto encontram-se no quadro III (man-
tendo a língua original). As sucessivas etapas da carreira são:

• Júnior (antes de treino especifico)
• Operador de atendimento de clientes
• Operador de vendas
• Operador sénior de atendimento a clientes
• Operador sénior de vendas
• Especialista de produto
• Chefe de equipe de serviço de atendimento a clientes
• Chefe de equipe de vendas / gestor
• Treinador (de operadores)
• Gestor de recursos / gestor de planeamento
• Gestor de operações / gestor de contacto centre

Uma descrição detalhada de cada um desses perfis e suas activida-
des e responsabilidades são apresentadas na parte 2 do referido relatório 
(e-skills UK, 2006). Por sua vez na parte 3 desse relatório (e-skills UK, 
2006)  é apresentada uma análise detalhada de cada uma das 62 compe-
tências finas identificadas no quadro de referência.
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OPERADOR DE CONTACT CENTRE
O trabalho de um operador de call centre (agente) geralmente decorre 

num departamento de serviços a clientes com os quais mantém um con-
tacto regular através do telefone, email, mensagens SMS, fax ou correio. 
O trabalho envolve habitualmente a venda de bens ou serviços, e a pres-
tação de informações ou aconselhamento. Muito do trabalho é feito com 
acesso e actualização de informação do cliente em bases de dados resi-
dentes no sistema de informação, logo através de computadores. Alguns 
operadores de call centres podem ainda ter responsabilidades adicionais, 
como o treino e apoio a novos operadores, o controlo e a monitorização 
de chamadas ou ainda tarefas ligadas ao controlo de qualidade. O tra-
balho pode ser feito em regime de tempo total ou parcial, por vezes em 
turnos, e habitualmente em ambientes de espaço aberto.

Um operador deve ter

• excelentes competências de atendimento e suporte a clientes,
• uma voz clara ao telefone
• boas competências de uso de teclado
• boas competências de comunicação
• ser capaz de trabalhar isoladamente ou integrado numa equipe
• ser capaz de trabalhar depressa e sob pressão
• ser capaz de lidar eficiente e pacientemente com todos os tipos 

de clientes
• ter competências em línguas estrangeiras (nalguns casos ape-

nas)

 O treino de um operador é habitualmente feito pelo próprio empre-
gador (formação interna) e em geral versa competências específicas da 
operação no próprio empregador em três grandes áreas:

• Competências sobre atendimento telefónico
• Procedimentos de entrada de dados
• Conhecimento do(s) produto(s)

seguido de um período de treino e aprendizagem “on the job”. Uma 
formação pré-emprego pode ser muito útil e é tratada mais à frente. 
Bons exemplos podem ser os cursos

• BTEC Award in introduction to contact centres (Edexcel, nível 1, 
2005)

• BTEC Award in Contact Centre skills (Edexcel, nível 2, 2005)
• Certificate of introduction to the contact centre industry (City & 

Guilds, nível 1, 2005 e 2006)
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• Certificate in contact centres skills (City & Guilds, nível 2, 2004 
e 2006)

Os objectivos e conteúdos de cursos pré emprego para formação de 
operadores de contact centres encontra-se bem estabelecido e tem corres-
pondências com as qualificações NVQ. O detalhe pode ser encontrado 
nas especificações de cursos oferecidos pelos principais centros de for-
mação profissional certificados no Reino Unido (exemplos assinalados 
entre parêntesis, a seguir à identificação dos cursos acima referidos). As 
unidades típicas destes cursos são:

• Nível 1: Introdução à indústria dos contact centres
- Indústria dos contact centres
- Técnicas de comunicação interpessoal 
- Atendimento de clientes e desenvolvimento de relações com 

clientes
- Desenvolvimento de competências comportamentais e de 

eficiência pessoal
• Nível 2: Competências em contact centres

- Segurança, higiene e atendimento de clientes
- Técnicas de vendas através de contact centres (via vendas)
- Sistemas e tecnologias de contact centres (via técnica)
- Desenvolvimento pessoal e profissional

Em anexo listam-se os principais sistemas e tecnologias de contact 
centres, com as quais se espera que o operador esteja familiarizado e 
capaz de usar e explorar.

Uma vez em actividade, um operador pode qualificar-se sucessiva-
mente através dos programas NVQ (SVQ na Escócia) nos diversos níveis 
e perfis oferecidos:

 • Operações em contact centres, níveis 1 e 2
 • Profissionais em contact centres, níveis 3, 4 e 5
e ainda nos perfis relacionados, como Televendas (níveis 2 e 3) ou 

perfis especializados (como os vocacionados para a indústria do turismo 
ou para os serviços financeiros). Mais à frente é tratado com mais por-
menor o programa NVQ.

CHEFE DE EQUIPE
O papel e as responsabilidades de um chefe de equipe, como comuni-

car bem e de modo eficiente, e como recrutar, motivar e liderar a sua equi-
pe são as temáticas fundamentais da formação de um chefe de equipe. 
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A formação de um chefe de equipe deve desenvolver as competências 
para

• Compreender o âmbito e as responsabilidades de um chefe de 
equipe

• Comunicar com eficiência
• Motivar a equipe
• Criar um clima focado no cliente entre a sua equipe
• Desenvolver a equipe através de formação e suporte adequados
• Recrutar as pessoas certas
• Compreender as fontes de stress / pressão pessoal e da sua equipe
• Tirar o máximo de partido das tecnologias disponíveis
• Prever correctamente os fluxos de chamadas
• Definir objectivos apropriados para os níveis de serviço 
• Interpretar correctamente os relatórios de informação para gestão
• Assegurar que a equipe tem os recursos necessários
• Compreender a legislação relevante

Estes cursos são de nível 3 e tipicamente incluem módulos sobre:

• Liderança e motivação de equipes em contact centres
• Técnicas de boa comunicação
• Focagem nos clientes
• Recrutamento de pessoas
• Gestão do stress / pressão
• Uso efectivo de tecnologia
• Previsão de chamadas
• Níveis de serviço
• Relatórios de gestão
• Legislação
• Gestão de recursos

Exemplos de cursos são:

- BTEC Award in contact centres supervisory skills (Edexcel, ní-
vel 3, 2006)

- Certificate in contacyt centres skills (City and Guilds, nível 3, 
2004)

Os objectivos e conteúdos destes cursos encontram-se bem estabeleci-
dos e tem correspondências com as qualificações NVQ do mesmo nível. 
O detalhe pode ser encontrado nas especificações de cursos oferecidos 
pelos principais centros de formação profissional certificados no Reino 
Unido (referências a seguir à identificação dos cursos acima referidos).
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CCA CONTACT CENTRE ASSOCIATION
A CCA suporte cursos para 4 níveis profissionais:

• Cursos pré-emprego
• Cursos para agentes
• Cursos para “team leaders”
• Cursos para gestores

Cada um deste níveis tem uma oferta diferenciada por actores do 
sistema de ensino e formação.

Uma questão importante para a indústria é a certificação da oferta de 
cursos. A certificação de cursos permite uma padronização da formação 
de profissionais através de uma variedade de cursos e instituições de 
formação, assim como uma vantagem competitiva para os formandos 
em processos de recrutamento entre diferentes empresas do sector.

A CCA dispõe de um processo de acreditação de cursos para as orga-
nizações que procuram uma validação da sua oferta formativa sem ter 
que obrigatoriamente passar pela via do ensino superior, preservando 
a grande variedade de oferta de cursos, mas procurando também uma 
base nas melhores práticas do sector. 

A oferta formativa deve contribuir para o desenvolvimento profissio-
nal dos agentes da indústria, para além de facilitar uma entrada na acti-
vidade. Logo o aperfeiçoamento de competências adquiridas e o desen-
volvimento de novas competências constituem objectivos da formação, 
a qual deve acompanhar o profissional do sector desde a sua entrada 
até aos níveis superiores da carreira. Nos níveis superiores o processo 
de acreditação está ligado à oferta de instituições de ensino superior: 
diplomas, “certificates” e mesmo ensino post-graduado em áreas rela-
cionadas.

O processo de acreditação do “CCA Professional Certificate” começa 
por uma análise da oferta da formação em questão, a qual deve cobrir 
pelo menos 20 dos 32 tópicos da lista (ver quadro IV). 

A fase seguinte procura garantir os procedimentos e mecanismos sus-
tentáveis de controlo de qualidade da oferta, nos seus aspectos de apren-
dizagem, avaliação, suporte e aconselhamento, recursos ao processo de 
ensino, gestão do processo formativo e ainda de revisão e auditoria.

Um curso CCA professional certificate exige 40 unidades de crédi-
to obtidas através de um curso oferecido por uma entidade certificada. 
Cada unidade de crédito destas qualificações CCA corresponde a 5 ho-
ras de aprendizagem, nas suas vertentes formal, informal e de avaliação 
do desenvolvimento. Tipicamente um curso destes ocupa quatro a seis 
semanas.
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Um profissional com um CCA professional certificate pode passar a 
ter um CCA professional diploma através da avaliação da sua experiência 
profissional e do seu desenvolvimento profissional e pessoal contínuo 
através de uma entidade certificada para tal (quadro V). O processo exi-
ge um mínimo de doze horas por ano de actividades de desenvolvimen-
to pessoal.

Para um team leader é oferecida um CCA advanced diploma por enti-
dades certificadas no acompanhamento do desenvolvimento profissio-
nal dos candidatos. Para gestores de operações e de serviços de aten-
dimento a clientes há ainda uma qualificação como fellow of the CCA 
Academy.

QUALIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
O NVQ (National Vocational Qualification) é um processo padroni-

zado de qualificação que avalia a competência profissional de um can-
didato no ambiente de trabalho, incluindo nessa avaliação as compe-
tências, o conhecimento e a compreensão que mostram acerca da sua 
actividade profissional e meio envolvente. A qualificação NVQ preten-
de ser também um veículo para a progressão na carreira, facilitando a 
transferência entre um grande numero de profissões dentro e fora do 
atendimento de chamadas telefónicas. As NVQs para profissionais de 
contact centres baseiam-se nas funções esperadas de um profissional 
cujo trabalho exige interacção com clientes através de meios electróni-
cos, assim como a gestão e a operação de tais meios. Este processo de 
aquisição e qualificação de competências aplica-se a operadores já em-
pregados e activos no sector.

A qualificação é feita através do sistema de formação e treino pro-
fissional oficial do Reino Unido (e-skills UK) e destina-se a certificar ou 
acreditar as competências que os candidatos já têm, assim como iden-
tificar as áreas que este deve considerar para treino adicional ou para 
desenvolvimento pessoal. As qualificações NVQ são baseadas em com-
petências exibidas pelo candidato, ou seja, na capacidade que o candi-
dato mostra para executar uma gama de tarefas relacionadas com o seu 
trabalho profissional. Um candidato a uma qualificação NVQ deve tra-
balhar numa empresa, ou departamento de uma empresa, cuja principal 
actividade seja de contact centre. Para este processo de qualificação de 
competências não são precisas qualificações académicas. 

Os cinco níveis de qualificação NVQ nets área correspondem a 
Nível 1: Operações em contact centres, corresponde a uma qualifi-
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cação pré-emprego
Nível 2: Operações em contact centres, corresponde à qualificação 

de operador
Nível 3: Profissionais em contact centres, corresponde a supervisor 

ou chefe de equipe
Nível 4: Profissionais em contact centres, corresponde a gestor de 

primeira linha
Nível 4: Profissionais em contact centres, corresponde a gestor sé-

nior

Os níveis 1 e 2 incluem unidades sobre

• Desenvolvimento de boas relações com clientes
• Competências em tecnologias da informação, entrada de dados e 

acesso a informação
• Transacções
• Técnicas de venda
• Segurança e higiene

Os níveis 3, 4 e 5 por sua vez incluem unidades ou áreas de compe-
tência sobre

• Gestão de recursos humanos e físicos
• Controlo de qualidade
• Gestão da performance e produtividade
• Gestão de projectos

Os quadros VIa e VIb sumariam as unidades ou áreas de competên-
cia necessárias para cada qualificação (N1=nível 1, ..., N5=nível5). Cada 
unidade pode apenas contribuir para um nível de qualificação. O pri-
meiro quadro lista as unidades obrigatórias e facultativas e as respecti-
vas unidade de valor quando feitas em cada um dos níveis. Apenas duas 
das unidades do segundo quadro podem ser escolhidas em cada nível. A 
gestão do processo é assegurado por uma entidade independente (OCR 
Oxford Cambridge and RSA Examinations, www.ocr.org.uk). 

Qualificações próximas são as qualificações NVQ em Atendimento 
de clientes (“customer service”, níveis 1, 2 e 3) e liderança de equipas (ní-
vel 2). A qualificação é obtida através de um dos muitos centros acredi-
tados que garante a formação, treino, supervisão e avaliação necessária. 
O custo típico é de algumas centenas de libras por qualificação.
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ENSINO SUPERIOR: O CASO DOS FOUNDATION DEGREES
O sistema de ensino superior no Reino Unido sumaria-se no qua-

dro VII, assim como as ligações com o sistema de qualificações (níveis 
NVQ).

Uma das iniciativas mais inovadoras do sistema de ensino superior 
britânico são os Foundation Degrees (FD), lançados em 2000 e que pro-
curam um modelo diferente de oferta institucional e curricular ao nível 
intermédio do ensino superior. A iniciativa tem conhecido um notável 
sucesso e em 2005/6 registava-se já a oferta de 1776 cursos, com mais 
845 em fase de lançamento. Esta oferta tem vindo a compensar uma 
quebra na procura de diplomas (HNDs), uma fórmula mais tradicional 
de qualificação superior de nível graduado.

Os FD são novos cursos superiores de nível intermédio que oferecem 
uma qualificação vocacional superior (“vocational high education qua-
lifications”). Distinguem-se por isso claramente da oferta tradicional 
de ensino superior, especialmente universitário (esta sendo mais aca-
démica e pouco (ou nada) vocacional). Mas oferecem uma qualificação 
superior que integra aprendizagem académica e profissional em local e 
ambiente de trabalho (não trabalho simulado, mas real). Podem tam-
bém reconhecer conhecimentos e experiências profissionais anteriores 
com relevância.  Um FD dá depois acesso directo a níveis mais altos de 
ensino superior. No entanto um FD não significa completar o primeiro 
ciclo do regime de Bolonha. 

Os FD têm por objectivo combater a escassez da oferta de profissio-
nais associados e de técnicos de nível elevado, valorizando a experiência 
formativa do trabalho através de um modelo baseado em parcerias entre 
instituições do sistema de ensino superior e os empregadores sectoriais, 
muito especial no desenho e planeamento da oferta formativa. Com a 
duração lectiva de dois anos a tempo inteiro, os FD podem no entanto 
ser feitos em regime de tempo parcial com uma carga equivalente e re-
correr a canais múltiplo de aprendizagem (modular, à distancia, ...) em 
locais também diversos.

Os FD dirigem-se especialmente a jovens “maduros”, a profissionais 
no mercado de trabalho e mesmo a adultos que procuram reconversão 
de carreiras, ou um retorno ao mercado de trabalho, mas através de uma 
via aberta de ensino superior, inclusive em áreas menos habituais na 
oferta académica.

Os FDs podem ser oferecidos por instituições do ensino superior do 
chamado sistema HEFE, que inclui instituições de ensino superior (HE) 
e também do ensino complementar post secundário (o FE, “further edu-
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cation system”, os college post- secundários com ensino vocacional). A 
oferta de entidades FE precisa no entanto da validação académica de 
uma instituição de ensino superior HE com certificação para oferecer 
cursos de primeiro ciclo (“honours”, graduação), que assuma a respon-
sabilidade pela validação e controlo de qualidade (em certos casos isso 
pode ser assegurado pela Foundation Degree Forward). A QAA (Quality 
Assurance Agency for Higher Education, responsável pela avaliação de 
todo o sistema de ensino superior, incluindo as universidades) assegura 
a avaliação dos cursos e a sua credibilidade.

Na realidade os FD cada vez mais são parcerias entre instituições 
de ensino superior, do ensino complementar post-secundário e entida-
des (empresas, ...) e associações sectoriais (incluindo aí a administração 
publica e os serviços de saúde), operadas muitas vezes pelas instituições 
FE, com uma rica tradição e experiência em formação vocacional para 
o mercado de trabalho. Os FD constituem por isso uma oportunidade 
de interacção e de sinergias entre instituições de ensino com diferentes 
tradições e experiências numa associação de raiz com empregadores de 
modo a criar uma oferta de técnicos especialistas em domínios identifi-
cados acima de tudo pelos empregadores.

Para além da forte ligação aos empregadores, os FD têm também um 
forte envolvimento das Agencias de Desenvolvimento Regional, com 
vista a assegurar também uma oferta com relevância para as necessida-
des de desenvolvimento regional.

Como exemplo recente de oferta, assinala-se o “Foundation Certifi-
cate” e o “Foundation Degree” proposto pela UCLAN (University Cen-
tral Lancashire) em colaboração com o programa callNorthWest e com 
o apoio da CCA e da e-skillsUK.

O modelo dos FD parece especialmente apropriado para o sector dos 
contact centres e é uma experiência rica de potencialidades para o caso por-
tuguês e para o envolvimento de instituições de ensino superior com as 
empresas do sector na promoção de uma nova oferta educativa flexível.
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Sistemas e tecnologias de contact centres

A operação de contact centres tipicamente envolve sistemas e tecnologias 
como
- ACD (Automatic Call Distributor) que faz o encaminhamento apropriado (com 

base nos tipos de contactos e conjuntos de competências que determinam “a 
priori” o encaminhamento (routing) das chamadas) e emite relatórios com pro-
jecções dos volumes de chamadas e identifica áreas de possível melhoria

- CRM (Customer Relationship Management) para registo e relato da actividade 
do cliente e contactos

- CTI (Computer Telephony Integration) que faz o encaminhamento simultâneo 
da voz e dos dados para o agente de modo que este possa servir o cliente

- WTI (Web Telephony Integration) que permite o alinhamento do atendimento 
ao cliente com serviços Web, como funções colaborativas, funções de “chat” 
em texto, processamento de chamadas de resposta programadas e facilida-
des VoIP (Voice over Internet Protocol)

- KM (Knowledge Management Systems) que disponibilizam ferramentas para 
registar, mostrar. Manipular e aceder a informação através de portais ou de 
uma intranet

- IVR (Integrated Voice Response) que facilita o “call prompting” (mensagens 
de acolhimento) e funções de auto serviço a clientes para transacções de alto 
volume mas funcionalidade simples

ANEXO
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Quadro I
Competências tradicionais de um contact centre generalista (adaptado de CCA, 
2001)

Competências sobre pessoas

Gestor

Liderança
Gestão de equipe
Controlo e disciplina
Comunicação 
Delegação
Gestão do stress (pressão)
Agir como referencia para
• Consultas técnicas
• Consultas de vendas
• Especificações de produtos
• Orientação e assistência de clientes

Comunicação oral
• Como perguntar
• Ouvir e atender
• Absorver e questionar
• Empatia
• Tom, ritmo e volume

Serviço
• Simpatia e educação
• Construção de relações

Eficiência pessoal e gestão da equipe

AgenteEntrevistas e selecção
Avaliação de performance
Planos de avaliação e de desenvolvi-
mento
Gestão de orçamentos
Tratamento de reclamações
Planeamento para o futuro
Plano de continuidade do negócio
• Gestão do tempo
• Consciência cultural e do clima de 

negócio
• Considerações legais (p.ex: uso de 

informação dos clientes)

Compreender os valores e os objecti-
vos e as medidas usadas

Atendimento de chamadas
• Controlo da estrutura e duração das 

chamadas
• Balanço entre a quantidade de 

chamadas atendidas e a qualidade 
da resposta

Competências para venda (quando 
necessárias)

Assegurar numeracia e literacia

Competências sobre tecnologias
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Quadro II
Competências num contact centre generalista: mudanças a curto e médio prazo 
(adaptado de CCA, 2001)

Competências sobre pessoas

Gestor

Gerir pessoas contra um “balanced 
score card” mais do que por objectivos 
individuais

Gerir um maior número de especiali-
dades

Gerir equipes que lidam com clientes 
através de vários canais remotos

Criar uma cultura de aprendizagem e 
desenvolvimento continuo

Personalização das respostas

Criar conversação natural quando 
suportado por scripts e por prompts

Fazer da venda e da venda cruzada 
uma parte natural da conversação

Alargar o vocabulário

Gerir conversas para criação de valor

Fechar relações de baixo valor ou 
favorer activamente a migração para 
canais automáticos Agente

Gestão do planeamento e aderência 
ao plano num ambiente de chamadas 
cada vez mais variáveis na duração

Gerir para criar valor

Gerir formação de alta eficiência e por 
canais remotos

Influenciar a gestão de outros canais

Desenvolver competências
baseadas na Web 

Desenvolver novas competências 
(chamadas por vídeo)

Gerir chamadas em ambientes CTI e 
CRM

Ser capaz de gerir chamadas orienta-
das para a criação de valor

Capacidade de iniciativa dentro de um 
quadro de referencia

Competências sobre tecnologias
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Quadro III
Quadro de referencia de competências para contact centres (e-skills UK, 2006)

Category Subcategory Competency

Roles and Responsibilities
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A Customer service 
provision

1 Customer care

2 Service delivery

1.1 Customer service ethos
1.2 Measuring customer satisfaction 
1.3 Complaints and issues management
2.1 Product advice / support
2.2 Service advice / support
2.3 Transaction processing

1
1
1
1
1
1

2
1
2
2
2
2

2
1
2
2
1
2

3
2
3
3
3
3

3
1
3
3
2
3

3
2
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4
3
3

4
3
4
4
4
4

4
3
4
4
4
4

4
3
4
3
4
3

4
-
-
-
-
4

4
4
4
4
4
4

B Customer acquisition 1 Market to 
customer

2 Acquire cus-
tomer

1.1 Customer segmentation 
1.2 Campaign management
2.1 Sales planning and opportunity management
2.2 Outbound sales
2.3 Inbound sales (cross / up selling)
2.4 Sales tracking and reporting

1
1
 -
1
1
-

1
1
-
-
2
-

1
2
1
2
2
-

2
1
-
-
3
-

2
2
2
3
3
1

3
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-

3
-
-
-
4
-

3
3
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4
4
3

2
2
-
4
4
-

1
4
-
-
-
2

4
4
4
-
-
4

C Operations management 1 Forecasting and 
scheduling

2 People manage-
ment

3 Quality manage-
ment

4 Environment, 
health and safety

5 Operations and 
planning

1.1 Forecasting
1.2 Scheduling*
2.1 Recruiting*
2.2 Team building
2.3 Feedback and coaching
2.4 Call / Contact monitoring and reporting*
2.5 Performance appraisal
2.6 Employee retention 
3.1 Quality assurance
3.2 Compliance*
3.3 Communication guidelines (scripting)
4.1 Workplace management*
4.2 Stress management
5.1 Operations and performance management
5.2 Business process design
5.3 Brand management
5.4 Change management
5.5 Disaster recovery planning

-
-
-
1
1
1
1
 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-
-
-
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1

-
-
-
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1

-
-
-
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2
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2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
4
4
4

D Technology skills 1 Using technol-
ogy

2 Using contact 
centre systems

1.1 Telephony 
1.2 PC and keyboard 
1.3 Electronic communications 
2.1 Automatic Call Distributor 
2.2 Computer Telephony Integration
2.3 Web Telephony Integration
2.4 Knowledge Management
2.5 Integrated Voice Response 

1
1
1
-
1
1
1
-

2
2
1
-
2
1
2
-

2
2
1
-
2
1
2
-

2
3
2
-
2
2
2
-

2
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2
2
2
-

2
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2
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3
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3
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3
-

3
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2
2
3
-

-
4
3
3
3
-
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

E Business skills 1 Communication 
skills

2 Professional 
skills

1.1 Speaking
1.2 Listening
1.3 Writing 
1.4 Linguistic (as required)
2.1 Problem solving
2.2 Entrepreneurship
2.3 Team-working
2.4 Facilitation
2.5 Conflict management
2.6 Negotiation and influence
2.7 Attention to detail
2.8 Decision making / sound judgement
2.9 Numeracy 
2.10 Industry awareness
2.11 Relationship building 
2.12 Leadership

1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
3
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1
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2
2
2
2

4
4
3
3
3
2
3
2
2
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2
3
2

4
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2
3
2
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2
2
3
2

4
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3

4
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4
4
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4
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4

F Personal aptitudes 1 Personal 
aptitudes

1.1 Integrity
1.2 Initiative
1.3 Self-motivation / stamina
1.4 Credibility
1.5 Confidence
1.6 Positive attitude

1
1
1
1
1
1

3
2
2
2
2
3
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2
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4
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4

These aptitudes highlight essential characteristics required in 
all contact centre roles.  Levels of ability have nominally been 
assigned to reflect how behaviours may differ depending on 
the level of complexity of the role.
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Quadro IV 
Tópicos para certificação de cursos com o grau “Professional Certificate” 
(CCA,2006)

Conhecimento sobre organizações Tecnologia de contact centres
Papel do operador
Legislação laboral

Conhecimento sobre serviços e 
produtos

Produtos e serviços
Politicas e procedimentos
Procedimentos administrativos
Compliance requirements

Competências sobre comunicação Comunicação por telefone básica
Comunicação positiva
Ouvir e perguntar
Comunicação escrita

Competências sobre serviço a clientes Excelência no serviço a clientes
Serviço a clientes e qualidade
Resolução de problemas de clientes
Gestão de chamadas difíceis

Eficiência pessoal Cultura organizacional
Desenvolvimento pessoal
Gestão de relações
Gestão do tempo e do stress

Televendas Televendas outbound
Chamadas de televendas outbound
Televendas inbound
Técnicas de televendas inbound

Gestão de crédito Uso do telefone para recuperação de créditos
Etapas do processo de recuperação de créditos
Ensuring action
Procedimentos administrativos

Fonte: “Accreditation of contact centre training” (CCA, 2006)

Quadro V 
Qualificações certificadas pela CCA para vários tipos de profissionais 

Tipo de profissionais Qualificações

Agentes / operadores CCA Professional Certificate
CCA Professional Diploma

Team leader CCA Professional Certificate
CCA Professional Diploma
CCA Advanced Diploma

Managers Fellow CCA Academy

Fonte: “Accreditation of contact centre training” (CCA, 2006)
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A Customer service 
provision

1 Customer care

2 Service delivery

1.1 Customer service ethos
1.2 Measuring customer satisfaction 
1.3 Complaints and issues management
2.1 Product advice / support
2.2 Service advice / support
2.3 Transaction processing

1
1
1
1
1
1

2
1
2
2
2
2

2
1
2
2
1
2

3
2
3
3
3
3

3
1
3
3
2
3

3
2
4
4
3
3

4
3
4
4
4
4

4
3
4
4
4
4

4
3
4
3
4
3

4
-
-
-
-
4

4
4
4
4
4
4

B Customer acquisition 1 Market to 
customer

2 Acquire cus-
tomer

1.1 Customer segmentation 
1.2 Campaign management
2.1 Sales planning and opportunity management
2.2 Outbound sales
2.3 Inbound sales (cross / up selling)
2.4 Sales tracking and reporting

1
1
 -
1
1
-

1
1
-
-
2
-

1
2
1
2
2
-

2
1
-
-
3
-
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2
2
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1
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-
-
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-
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4
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-

1
4
-
-
-
2

4
4
4
-
-
4

C Operations management 1 Forecasting and 
scheduling

2 People manage-
ment

3 Quality manage-
ment

4 Environment, 
health and safety

5 Operations and 
planning

1.1 Forecasting
1.2 Scheduling*
2.1 Recruiting*
2.2 Team building
2.3 Feedback and coaching
2.4 Call / Contact monitoring and reporting*
2.5 Performance appraisal
2.6 Employee retention 
3.1 Quality assurance
3.2 Compliance*
3.3 Communication guidelines (scripting)
4.1 Workplace management*
4.2 Stress management
5.1 Operations and performance management
5.2 Business process design
5.3 Brand management
5.4 Change management
5.5 Disaster recovery planning

-
-
-
1
1
1
1
 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-
-
-
1
1
1
2
1
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D Technology skills 1 Using technol-
ogy

2 Using contact 
centre systems

1.1 Telephony 
1.2 PC and keyboard 
1.3 Electronic communications 
2.1 Automatic Call Distributor 
2.2 Computer Telephony Integration
2.3 Web Telephony Integration
2.4 Knowledge Management
2.5 Integrated Voice Response 
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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4

E Business skills 1 Communication 
skills

2 Professional 
skills

1.1 Speaking
1.2 Listening
1.3 Writing 
1.4 Linguistic (as required)
2.1 Problem solving
2.2 Entrepreneurship
2.3 Team-working
2.4 Facilitation
2.5 Conflict management
2.6 Negotiation and influence
2.7 Attention to detail
2.8 Decision making / sound judgement
2.9 Numeracy 
2.10 Industry awareness
2.11 Relationship building 
2.12 Leadership

1
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1
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1
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F Personal aptitudes 1 Personal 
aptitudes

1.1 Integrity
1.2 Initiative
1.3 Self-motivation / stamina
1.4 Credibility
1.5 Confidence
1.6 Positive attitude

1
1
1
1
1
1
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2
2
2
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These aptitudes highlight essential characteristics required in 
all contact centre roles.  Levels of ability have nominally been 
assigned to reflect how behaviours may differ depending on 
the level of complexity of the role.
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Quadro IVa
 Áreas de competências por níveis NVQ (e-skills UK,  2006)

Unidade / área de competência N1 N2 N3 N4 N5

Obrigatório

Obrigatório

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

Desenvolvimento de eficiência pessoal e organizacional

Segurança e saúde em TIC e contact centres

Atendimento de clientes

Comunicação escrita e inter pessoal

suporte remoto a produtos e serviços

Sistemas e tecnologias de contact centres

Venda directa e aquisição de clientes em contact centres

Gestão de performance

Planeamento de recursos humanos em contact centres

5

5

10

5

10

10

10

15

20

15

20

20

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

35

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50
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Quadro VIb 
Competências por níveis NVQ (e-skills UK,  2006), detalhe

Competencia N1 N2 N3 N4 N5

G
H
I
J
K
N
P
Q
R
S
T

Internet e intranets
E-mail
Software de processamento de texto
Software de spreadsheets
Software de bases de dados
Software especializado e bespoke
Uso de sistemas de tecnologias de informação
Uso de tecnologias de infirmação para troca de informação
Unidade especifica do sector (*)
Usos gerais de tecnologias da informação
Uso de software em tecnologias da informação

5
5
10
10
10
10
5
5
10
5
5

15
15
20
20
20
20
15
15
20
15
15

25
25
30
35
35
30
25
25
30
25
25

-
-
-
-
-
-
-
-

40
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7 
V8
V9
V10
V11

Identificar objectivos e programas de aprendizagem pessoais 
Acordar programas de aprendizagem 
Desenvolver sessões de treino
Facilitar a aprendizagem através de apresentações
Facilitar a aprendizagem através de de demonstrações e instrução
Facilitar a aprendizagem individual através de coaching
Facilitar a aprendizagem em grupo
Suporte a aprendizagem por mentoring no local de trabalho
Suporte e aconselhamento em aprendizagem individual
Monitorar e rever o progresso em aprendizagem
Suporte a competências adquiridas no local de trabalho

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17

Suporte do uso eficiente de recursos
Contribuir para a selecção de pessoas para actividades
Contribuir para o desenvolvimento de equipes e individuos
Liderar o trabalho de equipes e de indivíduos para melhorar a performance
Responder a má performance da sua equipe
Facilitar reuniões
Contribuir para melhorias no trabalho
Gestão da mudança em actividades organizacionais
Gestão do uso de recursos físicos
Gestão do uso de recursos financeiros
Selecção de pessoal para actividades
Desenvolver equipes e indivíduos para melhorar a performance
Gestão da performance de equipes e de individuos
Lidar com a má performance da sua equipe
Presidir e participar em reuniões
Determinar o uso efectivo de recursos
Delegar trabalho 

30
30
30
30
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

40
40
40
40
40
40
40
40
40
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

50
50

X1

X2

X3
X4
X5

Contribuir com aconselhamento e suporte para o desenvolvimento e implementação de 
políticas de qualidade
Contribuir com aconselhamento e suporte para o desenvolvimento e implementação de 
sistemas de qualidade
Fazer auditorias de qualidade
Implementar sistemas de garantia de qualidade
Gerir a melhoria continua de qualidade

-

30

30
-
-

40

-

-
40
-

-

-

-
-

50

20

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15

Desenvolver objectivos operacionais para o projecto
Desenvolver um plano temporal detalhado para o projecto
Identificar os riscos e avaliar opções para o seu controlo
Coordenar, monitorar e controlar o planeamento de projectos
Controlar a transferência de responsabilidades em projectos 
Assegurar a conclusão das actividades de projectos
Desenvolver objectivos estratégicos para o projecto
Identificar e avaliar opções no projecto
Preparar a defesa do projecto, sob o ponto de vista de negócio
Preparar um sumário do projecto
Identificar riscos estratégicos e avaliar opções para minimizar o risco do projecto
Desenvolver programas ou planos para projectos
Especificar actividades para planos do projecto
Revisão do progresso de projectos
Avaliação de projectos

20
20
20
20
20
20
-
-

-
-
-
-
-
-

25
25
25
25
25
25
25
25
25
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Quadro VII
Ensino superior no Reino Unido e ligação com os níveis NVQ (Hero, 2006)

Framework for 
higher education 

qualifications

National Qualifications 
Framework (as imple-

mented from Spring 2004)

Previous National 
Qualifications Frame-

work

D (Doctoral) - 
Doctorates

Doctorates are awarded for the creation and interpretation of knowledge, 
which extends the forefront of a discipline, usually through original 
research. Holders of doctorates will be able to conceptualise, design and 
implement projects for the generation of significant new knowledge and/
or understanding. Holders of doctorates will have the qualities needed 
for employment requiring the ability to make informed judgements on 
complex issues in specialist fields, and innovation in tackling and solving 
problems.

8 - Vocational diplomas 5 - Higher levels

M (Masters) - 
Masters degrees, 
postgraduate 
certificates and 
diplomas

Much of the study undertaken at master’s level will have been at, or 
informed by, the forefront of an academic or professional discipline. 
Students will have shown originality in the application of knowledge, and 
they will understand how the boundaries of knowledge are advanced 
through research. They will be able to deal with complex issues both 
systematically and creatively, and they will show originality in tackling and 
solving problems. They will have the qualities needed for employment in 
circumstances requiring sound judgement, personal responsibility and 
initiative, in complex and unpredictable professional environments.

7 - Vocational certificates 
and diplomas (NVQ 5)

H (Honours) - 
Bachelors degrees, 
graduate certifi-
cates and diplomas

Graduates with a batchelor’s degree with honours will have developed an 
understanding of a complex body of knowledge, some of it at the current 
boundaries of an academic discipline. Through this, the graduate will 
have developed analytical techniques and problem-solving skills that can 
be applied in many types of employment. The graduate will be able to 
evaluate evidence, arguments and assumptions, to reach sound judge-
ments, and to communicate effectively.

6 - Vocational certificates 
and diplomas

4 - Higher levels

I (Intermediate) - 
Diplomas of Higher 
Education and 
Further Educa-
tion, Foundation 
Degrees, Higher 
National Diplomas

Holders of qualifications at this level will have developed a sound under-
standing of the principles in their field of study, and will have learned to 
apply those principles more widely. Through this, they will have learned to 
evaluate the appropriateness of different approaches to solving problems. 
Their studies may well have had a vocational orientation, enabling them 
to perform effectively in their chosen field. They will have the qualities 
necessary for employment in situations requiring the exercise of personal 
responsibility and decision-making. 

5 - Key skills Vocational 
certificates and diplomas 
(NVQ 4)

C (Certificate) 
- Certificate of 
Higher Education

The holder of a certificate of higher education will have a sound knowl-
edge of the basic concepts of a subject, and will have learned how to 
take different approaches to solving problems. He or she will be able to 
communicate accurately and will have the qualities needed for employ-
ment requiring the exercise of some personal responsibility.

4 - Vocational certificates 
and diplomas

3 - Key skills, Vocational 
certificates and diplomas, 
A-levels, (NVQ 3)

3 - Advanced

2 - Key skills, Vocational 
certificates and diplomas, 
Basic Skills, GCSE 
(Grades A* to C), (NVQ 2)

2 - Intermediate

1 - Key skills, Vocational 
certificates and diplomas, 
Basic skills, GCSE 
(Grades D to G), (NVQ 1)

1- Foundation

Entry - Basic skills, Certifi-
cates of achievement

Entry
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Quadro VIII
“Foundation degrees”:  ligações com outras ofertas de ensino

REFERÊNCIAS
CCA, Accreditation of contact centre training, 2006 (www.cca.org.uk)

CCA Research Institute, “The state of the centres: an investigation of the 
skills level in the industry and pf training requirements”, Depart-
ment for Education & Skills”, Setembro 2001 (www.cca.org.uk)

City and Guilds, “Contact centre qualifications. Reference guide for cen-
tres”, Julho 2006 (www.cityandguilds.com)

City and Guilds, “Contact centres business support. 
Employers´information”, Outubro 2005

  (www.cityandguilds.com)
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City and Guilds, “Level 1 Certificate of introduction to the contact centre 
industry (contact centre pathway). Scheme handbook, 4423”, Agos-
to 2005 (www.cityandguilds.com)

City and Guilds, “Level 2 Certificate in contact centre skills. Scheme hand-
book, 4422”, Dezembro 2004 (www.cityandguilds.com)

City and Guilds, “Level 3 Certificate in contact centre skills. Scheme hand-
book, 4422”, Dezembro 2004 (www.cityandguilds.com)

Department for Education and Skills, “Further education: raising skills, 
improving life chances”, Março 2006 (www.dfes.gov.uk) 

Department for Education and Skills, “Further education: raising skills, 
improving life chances. Technical supplement to the White paper”, 
Março 2006 (www.dfes.gov.uk) 

Department for Education and Skills, “Foundation degree task force re-
port to Ministers. A summary”, Setembro 2004 (www.dfes.gov.uk) 

Department for Education and Skills, “Foundation degrees. Meeting the 
need for higher level skills”, 2003 (www.dfes.gov.uk)

  (www.foundationdegree.org.uk) 

Edexcel, “Edexcel level 1 BTEC award in introduction to contact centres. 
Guidance and units”, Junho 2005 (www.edexcel.org.uk)

Edexcel, “Edexcel level 2 BTEC award in contact centres skills. Guidance 
and units”, Junho 2005 (www.edexcel.org.uk)

Edexcel, “Edexcel level 3 BTEC award in contact centre supervisory skills. 
Guidance and units”, Junho 2006 (www.edexcel.org.uk)

e-skills UK, “Contact centre career and skills framework. Forward and 
executive summary. Final version 2.0”, Outubro 2006

  (www.e-skills.com) 

e-skills UK, “Contact centre career and skills framework. Part One: fra-
mework overview. Final version 2.0”, Outubro 2006
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plying the framework. Final version 2.0”, Outubro 2006
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of ability explained. Final version 2.0”, Outubro 2006
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e-skills UK, “Contact centre career and skills framework. A business case 
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e-skills UK, “Foundation degree sectoral framework for contact centres, 
version 3.1”, Junho 2005 (www.e-skills.com) 

e-skills UK, “National occupational standards for information and com-
munication technologies and contact centres”, Fevereiro 2004 
(www.e-skills.com) 

Foundation Degree Forward, “Foundation Degree Forward strategic plan: 
2006-2008”,  s/d (www.fdf.co.uk) 

Foundation Degree Forward, “Good practice in the marketing of Founda-
tion Degrees. A research based guide to practitioners”,  s/d

  (www.fdf.co.uk) (www.heist.co.uk) 

Foundation Degree Forward, “What is a Foundation degree? Briefings for 
learning providers”,  s/d (www.fdf.co.uk) 

Foundation Degree Forward, “How to develop a Foundation course”,  s/d 
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HERO, “Education and qualifications in the UK. Overview”
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Learndirect, “Call centre operator”, www.learndirect.co.uk
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Contact centre na EDP:
15 anos de sucesso 

João Carlos Ribeiro
EDP

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.
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Vou aproveitar a oportunidade para inserir o tema do Tratado de 
Bolonha nesta discussão. 

As reformas associadas ao tratado de Bolonha são uma oportunida-
de de mudança e um desafio para as universidades. Com estas reformas 
pretende-se alinhar o ensino superior dos países do Sul da Europa com 
as práticas já existentes há muitos anos nos países do Norte da Europa. 

O ensino superior ficará dividido em três graus: o primeiro com a 
duração de 3 anos designar-se-á por licenciatura, provavelmente equi-
parada ao nosso actual bacharelato; o segundo grau será o de mestrado, 
com uma duração de 2 anos, e por fim o terceiro, correspondente ao 
grau de doutoramento, com uma duração de 3 a 4 anos.

O primeiro ciclo de formação com a duração de 3 anos tem, no meu 
ponto de vista, uma grande vantagem: a duração parece bastante ade-
quada para formar indivíduos com uma razoável empregabilidade as-
sente numa flexibilidade de formação combina  educação com o treino, 
o que permite um maior foco no desenvolvimento de competências e na 
aprendizagem ao longo da vida. 

Estes conceitos são extremamente poderosos porque é um facto que 
hoje em dia, e cada vez mais, faz menos sentido perspectivar um em-
prego de longa duração e é esta certamente umas das razões para as 
remodelações em curso.

O novo modelo vai também dar menos ênfase aos graus de nomencla-
tura habituais no nosso ensino, como é o de engenheiro ou o de doutor.

O novo modelo aposta também numa maior responsabilidade do 
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estudante em assumir o seu percurso, permitindo também no final do 
primeiro ciclo escolher uma orientação mais específica.

Acredito que os call centres na proximidade das escolas superiores 
fornecem uma oportunidade de emprego temporário que poderá ser um 
excelente contributo para o desenvolvimento da maturidade, porque 
disponibiliza uma experiência de contacto com a realidade de trabalho 
empresarial, que tem como consequência uma maior empregabilidade.

A combinação de ingredientes presentes no exemplo mencionado no 
Reino Unido resulta de uma combinação de três entidades chave: as ins-
tituições do ensino superior, as empresas e as entidades governamentais. 
São estas parcerias, que envolvem estas entidades, que são fundamentais 
para o sucesso de uma iniciativa que pretende o desenvolvimento re-
gional, tirando obviamente partido das tecnologias de informação, que 
facilitam a descentralização.

Estamos portanto a atravessar uma fase de mudança e talvez por isso 
seja uma fase um pouco confusa, mas acredito que quando todo o sis-
tema estiver implementado resultará num ensino superior mais flexível, 
com mais capacidade de se adaptar a novas profissões.
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Existem algumas diferenças entre contact centres situados em gran-
des centros urbanos e contact centres situados em zonas periféricas 
(como Famalicão, que é a experiência que temos em Portugal).

Nós operamos com os softwares de apoio que já estão previamente 
desenhados para dar as respostas apropriadas. Estas situações por vezes 
são interpretadas como um embrutecimento do operador, já que este 
não precisa sequer de pensar qual vai ser o próximo passo ou qual a 
resposta, porque tudo o que será preciso para o próximo atendimento já 
lhe foi indicado pelo computador. 

Este processo oculta muito a produtividade, rendimento e eficiência 
do operador. Contudo estes novos processos são imprescindíveis nos 
contact centres actuais porque apoiam, rentabilizam e diminuem ex-
travios de processos, mesmo que diminuindo as actividades intelectuais 
do operador.

Em 2006 a Transcom investiu num novo projecto de formação, além 
do processo normal de formação já implementado, que custou 126.000 
euros e exigiu um grande esforço. Tratam-se de formações que ultra-
passam a essência da actividade do call centre. Como já foi referido, 
este contact centre situa-se numa periferia trabalhando com operadores 
que não têm a formação de base o que é comum nos grandes centros 
urbanos. 

Precisamos por isso de complementar a formação com conhecimen-
tos de inglês e de informática e comunicação, que são a base dos 17 cur-
sos implementados no ano de 2006 e que foram acompanhados com 
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actividades lúdicas, como foi o exemplo de campeonatos de Playstation, 
cujo prémio foi uma estadia de dois dias em Nova Iorque. 

Os nossos recursos humanos são regularmente beneficiados com 
uma percentagem dos lucros da Transcom, e entendemos que este pro-
cesso é uma forma dos funcionários perceberem também o estado dos 
negócios da Transcom, se está ou não está rentável. Estas políticas mo-
tivam muito os colaboradores e dessa forma pretendemos que os nossos 
colaboradores fiquem mais envolvidos em todo o processo, tornando-o 
mais rentável.

O nosso contact centre tem um turnover de 3,9% por ano - e metade 
deste valor é provocado por mim. Estes valores contrastam bem com 
os 25% que tinha na Sonae.com. Sinto que por vezes é preciso dar o 
exemplo, explicar qual deve ser o comportamento ideal do operador e 
mostrar qual o comportamento que não se deve seguir, para mais tarde 
não se sofrer as consequências que todos queremos evitar.

Existem também desvantagens na contratação maciça fora dos gran-
des centros, porque não é fácil encontrar 100 colaboradores competentes 
de uma só vez em Famalicão, por exemplo, onde existem colaboradores 
mas em menor número, até porque muitos jovens decidem ir procurar 
emprego para as grandes cidades. Por outro lado existe a vantagem de 
se encontrar maior número de pessoas disponíveis, apesar de ainda não 
terem a formação adequada. Por norma, são pessoas mais dedicadas e 
abertas à formação, e também com maior fidelização e com menor ab-
sentismo, o que faz diminuir o turnover de pessoal.

Relativamente à imagem exterior de um operador de call centre, 
lembro-me que comecei a trabalhar na Marconi, a designação na altura 
dada aos operadores era técnico de exploração, e os coordenadores eram 
designados como vigilantes. O nome por si só indica todo o ambiente 
sinistro que ainda por cima era supervisionado pelo vigilante geral!

FORMAÇÃO E PERIFERIAS
Em relação à contratação de colaboradores em regiões periféricas 

queria mencionar um protocolo que foi agora assinado com a Micro-
soft no âmbito do programa do governo relativo ao choque tecnológico. 
Este programa destina-se maioritariamente a pessoas com desemprego 
de longa duração. Para combater um embate brusco de rotinas e méto-
dos, existem programas de habituação ao contacto com o computador e 
com o telefone. Lembro que este programa destina-se a jovens que não 
ingressaram no ensino superior e muito deles vêm de empresas têxteis 
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familiares, em que a única formação será certamente igual ao seu ante-
rior emprego ligado ao têxtil.

Sobre a questão da universidade queria mencionar que a Transcom 
financia um curso bacharelato de operadores e gestores de call centres 
no Chile, dando maior relevo à gestão de call centres, e onde existem va-
riantes como a gestão de recursos humanos e business support team em 
call centres, com uma maior atenção às actividades de suporte directo 
ou indirecto a call centres. O exemplo do Chile também é válido para 
destacar que a Transcom, juntamente com a TELE2, também aí optou 
por uma região periférica, mais concretamente em Conception (uma es-
pécie de Vale do Ave, no Chile, situada a 300 km da capital Santiago do 
Chile, também com uma taxa elevada de desemprego).
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UM NOVO TEMA DE INTERESSE ACADÉMICO
O interesse académico por questões associadas a contact centres co-

meça pelos anos 90 e ganha maior dimensão e interesse nos últimos 
anos, em especial a partir de 2000-2001. O desenvolvimento da área de 
CRM (Customer Response Management) veio reforçar esse interesse.

Os contact centres têm despertado especialmente o interesse sobre 
questões de processo de trabalho e questões laborais, associadas tam-
bém ao forte crescimento económico e empresarial que o sector tem 
conhecido. Os cc parecem ser uma referência para explorar as questões 
e tendências da economia “velha” (industrial) e “nova” (post industrial), 
esta centrada nos serviços e no conhecimento (Holtgrewe e Krest, 2002), 
incluindo um retorno a um taylorismo aperfeiçoado e “requintado”, a 
desqualificação versus requalificação, a fragmentação e reconstrução 
das relações laborais, a standardização versus flexibilização de produtos 
e operações, o controlo dos e pelos clientes.

A emergência primordial do cliente e do serviço associa-se a alguma 
ambiguidade estrutural dos call centres como organizações híbridas sob 
o ponto de vista organizacional e com múltiplos modelos de funciona-
mento e de controlo.

As actividades de I&D nesta área apelam por isso a disciplinas 
múltiplas e a abordagens multidisciplinares, desde as áreas técnica de 
engenharia e tecnologias da informação e comunicação até à área dos 
sistemas de informação e da gestão das organizações, assim como da 
economia e dos estudos regionais.
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Faz-se neste trabalho uma tentativa de identificação dos temas prin-
cipais de I&D que a literatura académica oferece e os centros mais acti-
vos na I&D associada aos contact centres.

UMA PERSPECTIVA TECNOLÓGICA E ANALÍTICA
O Professor Avishai Mandelbaum, do Tecnion – Israel Institute of 

Technology, mantém desde 2001 uma bibliografia sobre temas de inves-
tigação relacionados com call centres, incluindo abstracts e que é um ex-
celente ponto de partida para se entrar no tema. A última actualização 
data de finais de 2004. Um trabalho anterior e muito citado do mesmo 
autor (Gans et al., 2003) faz uma revisão do estado da arte da tecnologia 
operativa de call centres e identifica um conjunto de temas multidiscipli-
nares de investigação sistémica. 

Uma citação (Mandelbaum, 2004) ajuda a contextualizar o tema:

“The modern call centre is a complex socio-technical system. Some view 
call centres as the business frontiers but others as the sweat-shops of the 
21 st century. Either way, within our service driven economy, telephone 
services are now unparalleled in scope, service quality and operational ef-
ficiency. …

The design of the modern call centre, and the management of its per-
formance, surely must be based on sound scientific principles. This is mani-
fested by a growing body of academic multi disciplinary research, devoted 
to call centres, and ranging from mathematics to statistics, to operations 
research, industrial engineering, information technology and human re-
sources management, all the way to psychology and sociology”. 

A divisão em capítulos ajuda a identificar as principais áreas de in-
vestigação Na tabela 1 mostra-se o número de trabalhos referenciados 
para cada um dos capítulos. Nos 9 temas de investigação identifica 641 
referências, mais 66 livros e 11 revistas especializadas. 

É no entanto manifesto o enviesamento desta bibliografia para as 
áreas científicas e tecnológicas, não cobrindo temáticas muito actuais 
como as do desenvolvimento regional e da geografia económica.

Uma outra revisão da literatura académica e das temáticas de investi-
gação associadas, desta vez com um enviesamento mais “soft”, é o traba-
lho de 2002 por Brenda McPhail, orientado pelo Prof. Andrew Clement, 
da Universidade de Toronto (McPhial, 2002), onde se sistematizam cer-
ca de 200 referências. Faz-se aí também um apanhado das metodologias 
mais usadas nos estudos referenciados. Como seria de esperar aparecem 
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métodos qualitativos (entrevistas individuais e de grupos, observação 
participativa ou não, análise de conteúdos documentais) e métodos 
quantitativos (basicamente inquéritos) (ver anexo I de McPhial, 2002). 
Noutro anexo desse trabalho faz-se um resumo de 14 artigos considera-
dos mais relevantes, sobre questões de organização, controlo e conteúdo 
do trabalho e ainda sobre questões de desenvolvimento local e regional. 
A tabela 2 sumaria os temas de I&D ai identificados.

UMA PERSPECTIVA SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

Sobre as questões de investigação mais ligadas ao mundo do traba-
lho, organização e conflitos laborais, Úrsula Holtgrewe e C. Kerst (2002) 
fazem uma revisão metodológica baseada nas perspectivas da sociolo-
gia industrial alemão, centrada nas temáticas centrais das competências 
(skills) e do controlo e comparam os modelos e temas de investigação 
dominantes no Reino Unido e na Alemanha, assim como as respectivas 
agendas de investigação. Esta escola germânica, de raiz sociológica, tem 
produzido bastantes contributos nos últimos anos. Um relatório recente 
sobre a caracterização dos call centres na Alemanha (Holtgrewe, 2005) 
faz um ponto de situação desses trabalhos.

Esta escola alemã de I&D sobre contact centres segue em parte o mo-
delo do Center for Advanced Human Resource Studies, da School of 
Industrial and Labor Relations na Universidade de Cornell (USA) e que 
é um centros de I&D mais activos nesta área nos USA, numa perspectiva 
de estudos de recursos humanos e mudanças nos modelos de trabalho 
contemporâneo. Tem também publicado estudos de campo que são re-
ferências para a caracterização das actividades dos call centres nos USA e 
na Índia (Batt e tal, 2005) realiza anualmente o “The Call Centre Fórum” 
com a avaliação dos desenvolvimentos mais importantes no estudo da 
indústria e com a participação de um grupo de importantes empresas 
operadoras de call centres. O evento é promovido pelo Wharton Finan-
tial Institutions Centre.

O Reino Unido será o país europeu onde o estudo de call centres mais 
se desenvolveu. Um dos actores mais significativos é o Centre for Urban 
and Regional Development Studies da  Newcastle University, de onde 
têm saído alguns dos trabalhos mais marcantes da escola inglesa (ver 
exemplos na Tabela 3).
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I Operations research, operations management 143 22%

II statistics, forecasting 23 4%

III consumer and agent psychology 33 5%

IV Human resource management 74 12%

V
Information and telecommunication technology, artifi-
cial inteligence, multiagent systems 43 7%

VI Human interface, industrial engineering 31 5%

VII Managment models 92 14%

VIII Simulation, Petri nets, genetic algorithms 174 27%

IX Cases 28 4%

Tabela 1
Áreas de investigação em call centres e numero de referencias
(Mandelbaum, 2004)

Tabela 2
The call centre literature: themes and preoccupations (McPhail, 2002)

Economic issues • Site selection and 
• economic implications (specially for less favoured 

regions)

People issues • workforce composition and 
• implications (gender issues, women work, new skills and 

work patterns, turnover issues)

The nature of call 
centre work

• skilled labour? 
• High-tech IT based workplaces? 
• Training issues, career opportunities, management prac-

tices and priorities

Control and resis-
tance:

• the sweatshop analogy, 
• the panopticon (Foucault’s metaphor), 
• resistance and stress (burnout, conflict, work intensity, 

targets, health issues)

Technology • Standards, 
• ACDS (Automatic call distribution system), 
• predictive dialing

Monitoring, 
surveillance and 
measurement

• call statistics, productivity, 
• call monitoring and rating
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Tabela 3
CURDS research papers related to call centres and contact centres

CURDS:
Centre for Urban and Regional Development Studies, Newcastle University 
www.ncl.ac.uk/curds

• Richardon R, Belt V, Conway C and Robson L. The Call Centre Assessment 
Study. 2004. Newcastle: CURDS.

• Richardson, R. and Gillespie, A. Call centre periphery: Teleservices and 
economic development in rural Scotland. Revue de Géographie de Lyon   
Geocarrefour ,75, 1 ,p 79-85 2000.

• Richardson, R. and Gillespie, A. ‘The call of the wild: call centres and eco-
nomic development in rural areas’. Growth and Change 2003, vol. 34(1), 
87-108.

• Richardson R, Marshall JN. Teleservices, Call Centres and Urban and Re-
gional Development. The Service Industries Journal, 19, No.1 96-116 1999.

• Belt, V., Richardson, R. and Webster, J. Smiling down the phone: Women’s 
work in telephone call centres. Information, Communication and Society, 3, 
(3): 366-385 2000.

• Richardson R, Belt V, Marshall JN. Taking Calls to Newcastle: The Regional 
Implications of the Growth in Call Centres. Regional Studies, 34.4 357-369 
2000.

• Richardson, R. and Belt, V. ‘Saved by the bell? Call Centres and economic 
development in less favoured regions’. Economic and Industrial Democracy, 
22 (1) 2001.

• Belt V, Richardson R, and Webster J. Women’s Work in the Information 
Economy: The case of telephone call centres. Information, Communication 
and Society, 3.3 366-385 2000.

• Richardson, R. and Belt, V. Taking calls to Newcastle: Call Centres and 
Economic Development in the North East of England. Northern Economic 
Review, 28: 15-34 1999.

• Richardson, R. Call Centres and the prospects for export oriented work in 
developing world: evidence from Europe. In: Mitter, S. and Bastos, M-I(ed.) 
Europe and Developing Countries in the Globalised Information Economy: 
Employment and Distance Education London: Routledge/UNU Press ,p 74-
94 1999, , 74-94.

• Coombes, M.G. ‘Local labour markets as a basis for urban systems analysis: 
a critical review of British experience’. in Roca, J. (ed) Analisi dels Sistemes 
Urbans els Mercats de Treball Locals, Centre de Politica de Sol I Valoracions, 
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona 2001.
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Para um plano sectorial de formação 
e de carreiras

José Atanásio
ISLA Instituto Superior de Línguas e Administração

Houve no início deste ano, um contacto entre a APCC e o ISLA, no 
sentido de orquestrar uma estratégia que tentasse combater várias situ-
ações que já foram mencionadas. 

O ISLA tem um posicionamento muito peculiar no mercado da for-
mação, e acredito que foi um dos motivos que levou a APCC a nos con-
tactar, porque é uma entidade de ensino fortemente ligada ao mercado 
de trabalho. Esta é uma filosofia bem cravada no ISLA porque muitos 
dos seus docentes não são exclusivamente académicos, provindo do pró-
prio mercado de trabalho. Para além disso, os alunos do ISLA têm uma 
integração mais fácil e rápida no mercado de trabalho. 

Relativamente ao paradigma de Bolonha, a verdade é que no ISLA os 
alunos aprendiam já nos seus anos curriculares a parte prática da base 
teórica.

A estratégia a desenvolver com a APCC visa combater lacunas do 
sector. Algumas destas lacunas já foram aqui identificadas, como a 
questão da rotatividade excessiva, a questão da formação e também a 
perspectiva de carreira profissional. 

A profissão de um operador de call centre tem alguma conotação 
socialmente pouco agradável. Esta é uma questão que se tem de ultra-
passar rapidamente, porque leva a que o recrutamento seja mais difícil, 
porque gera falta de base de recrutamento e ainda porque as pessoas que 
se conseguem contratar são às vezes escolhidas pelas razões erradas, e 
não pelas razões correctas.

Relativamente à rotatividade, questiono-me se a mesma é ou não be-
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néfica. Podemos sempre ver a questão numa dupla perspectiva. Se não 
existe rotatividade, pode ser pela existência de pessoas acomodadas que, 
consequentemente, não estão suficientemente estimuladas pelo exterior 
para mudarem. Por outro lado, e também contextualizando com o tema 
da periferia versus grandes centros urbanos, existem menos perspecti-
vas de mudança baseadas na menor oferta de trabalho em regiões peri-
féricas. No entanto, nas grandes cidades, os jovens vêem isto como um 
mero trampolim e preferencialmente com uma opção de part time.

O assunto que para mim tem mais relevância é a conotação pejorati-
va do ponto vista social desta actividade. É preciso alterar rapidamente 
esta conotação que existe talvez por ser ainda uma actividade jovem, 
com pouco mais do que uma década. 

No estudo inicial que estamos a elaborar, existe já o resultado de um 
questionário a alunos do ISLA, em que cerca de 90% não admitem fazer 
carreira num call centre. Maioritariamente, respondem que se trata de 
um mero emprego inicial sem perspectivas de continuidade que lhes 
permita depois ingressar numa carreira mais “nobre” do ponto de vista 
social. Esta conotação negativa da profissão aos olhos da sociedade em 
geral tem que ser alterada. Acredito que esta tarefa é muito importante 
e poderá ajudar a reduzir os índices de rotatividade. Se não for bem 
sucedida, a profissão continuará a ser encarada como um episódio tran-
sitório.

Lembro que esta área investe bastante em formação e para tirar pro-
veito desse investimento precisa certamente de menor rotatividade. De 
outra forma é um desperdício investir na formação. Por outro lado, as 
pessoas também permanecem menos tempo num call centre se sentirem 
que existe pouco investimento por parte da entidade empregadora na 
formação dos recursos humanos.

A APCC tem um papel bastante importante para criar um controlo 
de qualidade e evitar as más práticas que possam existir, sobretudo nos 
outsourcers. Apesar de conhecer excelentes call centres de outsourcing, 
acreditamos que são estes os que terão maior taxa de rotatividade por-
que, provavelmente, são também os que investem menos em formação.

É preciso criar uma perspectiva de carreira ao operador de call cen-
tre. Claro que depende da gestão da expectativa, pois seria completa-
mente utópico afirmar que todos os operadores ascenderão ao cargo de 
supervisores ou de coordenadores. 

Outro exemplo, é a experiência dos EUA, onde é comum emprega-
rem-se donas de casa numa perspectiva de teletrabalho, até porque se 
trata de uma classe etária que é mais fidelizável e tem outro tipo de men-
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talidade. Por vezes, estando em pré reforma ou mesmo com reformas 
antecipadas, têm alguma dificuldade de reintegração na sociedade, têm 
outro tipo de expectativas sendo, por isso, menos propensas à procura 
de novos projectos e acarretando menor rotatividade.

No âmbito do estudo desenvolvido para a APCC, estamos a apro-
fundar a questão da gestão de carreiras em call centres, aproveitando as 
várias perspectivas profissionais que os colaboradores têm de um call 
centre. Estamos também a desenvolver, em sintonia com a APCC, um 
Conselho de Formação, com todas as entidades parceiras da APCC, 
desde contact centres até às Universidades, onde será debatido o tema 
da formação e onde será desenvolvido um trabalho metódico com o ob-
jectivo de descobrir quais são as necessidades do sector para melhorar 
a produtividade e a competitividade e diminuir a rotatividade dos ser-
viços.

Todos temos a consciência que a formação é fornecida pela própria 
entidade call centre e que dois terços do custo da actividade são investi-
dos nos recursos humanos. É preciso definir de uma forma sustentada 
um plano de formação. O ISLA tem dado cursos avulso de técnicas de 
atendimento, técnicas de comunicação e de vendas e negociação. Con-
tudo, independentemente das características de cada entidade, é útil de-
finir um plano conjunto e articulado de formação, envolvendo cursos 
de curta e de longa duração, dependendo do objectivo e do público alvo, 
sendo os cursos longos mais vocacionados para a gestão e devendo pro-
porcionar aos formandos uma perspectiva multidisciplinar. 

É preciso explicar que os operadores de um contact centre são a razão 
de ser da entidade: se eles não tiverem boas prestações toda a empresa 
vai ser abalada. São os clientes a razão de existência de qualquer entida-
de e, consequentemente, os clientes são o nosso alvo. 

Lembro que há 15 anos atrás os clientes eram tratados como meros 
números. Actualmente, por força da concorrência e da competitividade, 
são tratados pelo seu nome e esta situação valoriza o papel dos opera-
dores e todos aqueles que trabalham nas áreas comerciais. Temos, por-
tanto, que fazer ver à sociedade portuguesa que estas pessoas são um 
elemento chave numa organização e que o seu papel tem um relevo cada 
vez maior.
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Francisco Cesário,
Sobrinho Simões,

Santos Coelho,
João Cardoso

Pedro Tavares Silva

Actualmente sou membro da direcção da PT 
Contact e curiosamente ainda hoje tenho um con-
junto de comunicadoras com quem o Pedro Tava-
res da Silva trabalhou na Marconi há 20 anos. As 
comunicadoras referidas foram integradas na PT e 
actualmente estão na PT Contact. Trata-se de pes-
soas que não conseguem facilmente acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico actual, porque de fac-
to esta profissão evolui muito, e estas pessoas ficam 
frustradas consigo mesmas. Mas é importante dizer 
que há vinte anos atrás este serviço da Marconi era 
uma referência, e o segredo estava no nível da qua-
lidade da selecção das pessoas, sendo o processo de 
selecção extremamente rigoroso. 

Hoje ouvimos intervenções com perspectivas 
bastante diferenciadas, desde o comportamento 
dos operadores que se alteram por tipo de região, 
às competências que fazem falta nos call centres. É 
preciso perceber que algumas dessas competências 
são os próprios clientes que as exigem. Na PT Con-
tact operamos com plataformas próprias, mas tam-
bém operamos sobre plataformas de clientes. Tenho 
clientes que pedem garantias de pessoas qualifica-
das em determinadas aplicações, e são domínios 

Francisco Cesário
(PT Contact)
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onde raramente se encontra pessoal com essas qua-
lificações.

O aparecimento da APCC foi extremamente 
importante, e desde o início a PT Contact aderiu à 
APCC, que tem por função de dignificar a imagem 
deste tipo de serviço, mas também têm o papel im-
portante de ser uma entidade reguladora da certi-
ficação de actividade de call centres. É preciso fazer 
a separação do trigo e do joio e a APCC tem um 
projecto bastante interessante a desenvolver nes-
se domínio. A prova disso é que ao fim de um ano 
de existência tem 35 membros de grande prestígio, 
desde escolas, fornecedores de software a empresas 
de call centres.

Não queria terminar sem contar um episódio 
curioso ocorrido na semana passada, ocorrido num 
linha de reclamações, que é algo de facto bastante 
complicado. Diz-se que as pessoas seniores con-
trolam mais as suas emoções, mas este episódio 
passou-se com um jovem que teve uma postura bri-
lhante numa linha de reclamações num dos nossos 
call centres. Houve um cliente que de facto tratou 
este nosso operador abaixo de cão -  é óbvio que 
numa linha de reclamações ninguém apanha um 
cliente feliz ao telefone, mas este cliente exagerou. 
Contudo o jovem manteve sempre uma postura al-
tamente profissional. Mas no final do turno o ope-
rador foi para casa e do telefone da sua casa tratou 
de se vingar! Soubemos o acontecido pela queixa do 
cliente. 

Queria falar daquilo que as empresas de contact 
centre esperam das instituições de ensino superior. 

Percebi que estamos a falar de uma profissão 
com alguma dificuldade de fidelização, quer por 
razões salariais,  quer por cansaço no exercício das 
profissão ou mesmo pelas poucas possibilidades de 
ascensão de carreira. A empregabilidade vai desde 
operadores a gestores e, no caso dos operadores, po-

Francisco Cesário
(PT Contact)

Sobrinho Simões 
(Instituto Politécnico 
de Bragança)
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derá ser problemático algum excesso de formação, 
no sentido em que pode trazer alguma desmotiva-
ção e alguma frustração. 

As instituições de ensino superior de primeiro 
ciclo, de acordo com o processo de Bolonha, estão 
vocacionadas para fazer formação de banda larga 
com maior aquisição de competências do que trans-
missão de saberes, ou seja, a pessoa deverá receber 
uma maior capacidade de auto aprendizagem ao 
longo da vida, a qual porventura não se coaduna 
muito com uma formação específica que tem sido 
referida. 

Por outro lado a formação do segundo ciclo já 
é mais especializada, mais valorizada e mais di-
reccionada a uma possível gestão de contact centre. 
Contudo o cargo de gestão de call centres é comum 
ser uma evolução de etapas que são iniciadas como 
operador, ou seja, a formação de base em gestão po-
deria ter algum insucesso neste ramo de activida-
de. 

Provavelmente esta actividade espera mais das 
instituições de ensino superior uma de formação 
específica ao nível tecnológico, talvez cursos de um 
ano, em que a perspectiva do formando é mais efé-
mera e vislumbrará essa profissão com uma duração 
de quatro ou cinco anos, estando depois disponível 
para receber mais uma formação de um ano e assim 
sucessivamente.

Enquanto presidente de uma instituição de en-
sino superior, gostava de perceber qual o papel que 
estas entidades querem do ensino superior.

Concordo com esta questão. Do meu ponto de 
vista, eu que venho da área de desenvolvimento 
de software, tenho mais preocupação na formação 
base, do ponto de vista conceptual. Pretendo que as 
pessoas tenham uma formação forte no ponto de 
vista analítico e análise de sistemas. 

Enquanto responsável de desenvolvimento da 

Santos Coelho
(Altitude Software)
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Altitude Software, a minha preocupação foi sem-
pre mais do ponto de vista do conteúdo conceptual 
base, do que propriamente o domínio de ferramen-
tas, porque na minha opinião consegue-se depois 
aprender as ferramentas com alguma facilidade. 

Na altura trabalhava com duas universidades 
e recordo que os seus alunos distinguiam-se exac-
tamente por estes dois perfis. Uma parte tinha um 
excelente domínio de ferramentas, embora fossem 
mais fracas no sentido conceptual, e à outra parte 
acontecia exactamente o inverso. Verificava que as 
pessoas que vinham com mais valências em ferra-
mentas tornavam-se mais depressa produtivas, mas 
depois nunca consegui que essas pessoas dessem o 
salto para atingirem o nível desejado em termos de 
engenharia de software e para se tornarem mais ren-
táveis. Julgo que isto acontecia porque lhes faltava as 
bases conceptuais.

Actualmente posso dizer que vivo a mesma si-
tuação, porque continuo com interesse por pesso-
as que tenham uma forte formação analítica, para 
assim conseguir “mastigar” conceitos específicos 
dos contact centres, e fazer depois a sua progressão 
natural.

O objectivo é que os colaboradores não fiquem 
estagnados nos conceitos de contact centres, mas 
antes consigam aplicar conceitos que adquiriram 
e dominam nomeadamente a nível analítico, para 
depois os empregarem num leque de situações mais 
abrangente e até para conseguirem coisas que eu 
não antecipava.

Na minha perspectiva o diálogo de empresas de 
contact centres e instituições do ensino superior pas-
sa por alertar as pessoas sobre aquilo que os contact 
centres lhes podem dar. Esta teoria vai de encontro 
ao que foi referido antes, porque as pessoas por ve-
zes não sabem bem o que os call centres lhes podem 
dar. 

Por vezes falo com universidades, nomeadamen-
te ligadas à investigação operacional e à estatística, e 

Santos Coelho
(Altitude Software)
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percebo que as pessoas ficam bastante interessadas 
depois de me ouvirem, embora à partida não an-
tecipassem o potencial analítico numa empresa de 
contact centre. 

Não espero que as universidades transmitam os 
conhecimentos específicos dos contact centres, mas 
espero que as universidades explorem os case stu-
dies da área dos contact centres. No fundo será uma 
forma diferente de exercício que passa por explorar 
técnicas analíticas que vão permitir passar a mensa-
gem sobre o que este sector tem para dar.

Questiono se para além de uma formação con-
ceptual do primeiro ciclo, poderia existir uma cola-
boração entre o ensino superior e as vossas empresas 
de contact centres no sentido de uma pós graduação, 
para preparar mais especificamente o exercício e 
desempenho da função?

Acredito que essa solução teria todo o interesse, 
até porque existem assuntos ou disciplinas, como 
por exemplo CLPC que são assuntos relativamente 
densos, e que seriam uma matéria suficientemente 
interessante e aplicável à realidade nacional com 
conteúdo para potenciar uma pós graduação. 

Acha que haveria margem de manobra para po-
der haver um contrato de programa entre a APCC 
e uma ou duas instituições do ensino superior, no 
sentido  de ser dada essa formação de pós-gradua-
ção ajustada às vossas necessidades, com uma pers-
pectiva de empregabilidade muito forte?

Sim, digamos que a lógica de trabalhar numa pós 
graduação é exactamente conseguir que as pessoas 
adquiram conhecimentos específicos. É um valor 
acrescentado porque seguramente existem muitas 

Sobrinho Simões 
(Instituto Politécnico 

de Bragança)

João Cardoso
(APCC)

Sobrinho Simões 
(Instituto Politécnico 

de Bragança)

João Cardoso
(APCC)
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“skills” para as quais eu necessito de pessoas aptas 
para os operar. 

Por outro lado, vejo pessoas que saem do ensino 
superior com grandes dificuldades na base concep-
tual, o que porventura não representará uma critica 
às universidades, mas sim às pessoas. 

É sempre gratificante o valor acrescentado, e 
existem várias áreas por explorar, nomeadamen-
te na área de qualidade orientada para call centres 
ou, numa óptica mais tecnológica, no sentido do 
domínio da vertente de integração de voz e dados. 
São áreas com défice de formação em Portugal, que 
podem ser suportadas por uma boa vertente con-
ceptual, e portanto com boa aceitação nas empresas 
do sector. 

Acho que a diferença entre a formação dada 
pelos contact centres ou pelas universidades passa 
pela especificidade, porque a formação dada pelas 
empresas é orientada para as falhas específicas que 
possam existir. 

Por outro lado pedimos às universidades uma 
formação mais conceptual, até porque têm recursos 
qualificados para tal, sendo esta vertente uma “disci-
plina” menos alcançada pela formação empresarial.

Relembro a questão das grandes cidades e toda 
situação envolvente. Estamos a falar de operadores 
em part time que estão a estudar e têm como objec-
tivo futuro desenvolver uma carreira relativa à sua 
formação na universidade. Obviamente que esta 
perspectiva nos operadores das grandes cidade vicia 
a imagem de um contact centre,  por muito bem ge-
rido que este possa ser. Apesar de ter que considerar 
legítimo este tipo de ambições dos estudantes.

Um exemplo da Transcom, onde temos uma li-
nha que se chama Legal Services. É uma linha de 
advogados, devidamente aceite pela Ordem de Ad-
vogados, com cerca de 100 advogados que dão con-
tribuições jurídicas. Existe no entanto o problema 

Pedro Tavares Silva
(Transcom / Tele2)

João Cardoso
(APCC)
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de como um advogado se integra numa actividade 
de call centres. Questiona-se portanto a mais va-
lia de um médico ou um advogado em integrar-se 
numa plataforma de contact centre, passando até 
pela questão salarial, que não pode ser idêntica a 
um operador comum de contact centre. Não quer 
isto dizer que um call centre não possa criar carrei-
ras para estas linhas se concretizarem.
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Inovação e tecnologia: periferias e 
políticas de desenvolvimento regional

Eduardo Beira
Projecto callTM

Escola de Engenharia, Universidade do Minho

1. IMAGEM
Uma imagem algo diferente (1) de Alto Trás os Montes: “um triângulo 

para o futuro” (Bragança. Macedo de Cavaleiros, Mirandela). Vídeo.

2. INOVAÇÃO
A inovação é essencialmente um processo social, de redes sociais que 

ligam mundos diferentes, e de recombinação de experiências anteriores 
e noutros domínios, mais do que um processo emergente do stock de 
conhecimentos científicos e tecnológicos. É na intersecção de mundos e 
trajectórias diferentes que se criam as oportunidades (2). Logo as políti-
cas pró-inovação devem preocupar-se pelo menos tanto com a promo-
ção da mobilidade e da interacção dentro e fora da região como com o 
crescimento da oferta local de ensino da tecnologia e as capacidades de 
investigação e desenvolvimento.

3. “BROKERAGE”
A oferta educativa de nível superior é muito importante: a interacção 

social precisa de actores capazes de reconhecer as oportunidades, de na-
vegar entre mundos diferentes e de descobrir e fazer a ligação local. A 
formação superior, mas não só, ou principalmente, científica e técnica, 
contribui em muito para a capacidade local de “brokerage” entre mun-
dos diferentes (3).
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4. CAPITAL SOCIAL
As regiões periféricas têm habitualmente duas fragilidades: um capi-

tal social frágil e pouca capacidade de influencia sobre o poder central. 
A segunda deriva e depende fortemente da primeira (4). As rivalidades 
locais muitas vezes dificultam a construção do capital social, mas a co-
operação (intermunicipal, por exemplo) pode ser a chave para o reforço 
do capital social regional.

5. OFERTA E PROCURA
As políticas de reforço da oferta de capacidades locais e regionais 

é geralmente a mais fácil, mas é claramente insuficiente. Sem procura 
exigente não se desenvolvem competências e capacidades locais com-
petitivas. Por si só a oferta dificilmente gera procura exógena sustentá-
vel enquanto que a procura interna numa região periférica é em geral 
insuficiente. Logo a chave das políticas públicas (centrais, regionais ou 
locais) está na dinamização da procura, muito mais do que da oferta. 
Mais do que apoios à oferta, são precisos apoios e políticas voluntaristas 
de canalização da procura para as periferias, que suprimam as lacunas 
do mercado associadas à condição periférica e que promovam o apareci-
mento e desenvolvimento de uma oferta local. Um balanceamento entre 
a promoção da procura e da oferta é obviamente necessário, embora 
deva ser liderado pelo lado da procura. As políticas pró-inovação mais 
eficazes serão as que ajudarem a encaminhar para as periferias procura 
exigente. Alto Trás os Montes tem já as capacidades mínimas necessá-
rias para garantir uma oferta de recursos humanos qualificados neces-
sária (5), como a experiência o tem vindo a demonstrar.

6. POLÍTICAS PÚBLICAS
O efeito de acções de demonstração de procura (de serviços de tec-

nologias de informação e comunicação) pode ser catalizador (6). O poder 
central pode e deve desconcentrar serviços desse tipo para as perife-
rias, estando ao seu alcance a definição de políticas e o lançamento de 
iniciativas que façam a ignição dessas processos nas periferias. A re-
engenharia da administração pública em curso pode constituir uma 
oportunidade única. Mas terão as periferias um capital social e uma 
força de influência sobre o poder central e sobre os agentes económicos 
suficiente para isso? 
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7. AGÊNCIAS E ACTORES LOCAIS
Os actores locais não se podem demitir da sua promoção e influencia 

junto do poder central (e regional) e dos decisores políticos e empresariais, 
mas para isso precisam de meios financeiros (que dependem do poder 
central) e de instrumentos organizativos locais, que são peças importan-
tes do seu capital social. A fragilidade destas agencias entre nós é manifes-
ta (caso das ADRs, agencias regionais, ...), especialmente nas periferias (7). 

8. PERIFERIA E ENSINO SUPERIOR
A oferta de ensino superior pode ter um efeito dramático nas zonas 

periféricas e o caso de Alto Trás os Montes é bem exemplar disso. Para 
além de um atractor de talentos para a região (docentes, técnicos e alu-
nos), garante uma oferta qualificada de competências. Mas esperar da 
sua actividade (incluindo alguma I&D) a solução dos problemas locais 
ou a geração directa de oportunidades económicas é ingenuidade e mui-
to perigoso (8). O papel dessas instituições não é esse e pode haver um 
potencial conflito entre a necessidade que uma instituição regional tem 
de afirmação nacional (e internacional) e o seu excessivo envolvimen-
to local. Mas nesse mecanismo interactivo de envolvimento com redes 
multipolares podem estar oportunidades de “brokerage” da inovação. 
No entanto o actual regime de ensino superior pouco valor atribui a 
essas “linkages”.

9. LOBBYING
O lobbying pode (e deve) ser uma actividade para levar a sério: vol-

tamos ao capital social e à sua instrumentalização como mecanismo 
informal de influência sistemática. As periferias precisam de uma ac-
ção permanente para recordar ao centro que existem e que querem ter 
acesso às oportunidades (de investimento, por exemplo) numa base de 
igualdade, sem favores mas com transparência.

10. REDES SOCIAIS
A inovação (regional) constrói-se e procura-se fora e dentro da re-

gião através de um complexo processo de navegação em redes sociais 
diferentes por uma variedade de agentes. O sucesso das políticas pró 
inovação (tecnológica) nas periferias depende acima de tudo disso e 
muito pouco da tecnologia em si. 
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periféricas
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Escola de Engenharia, Universidade do Minho

1. INTRODUÇÃO (1)

Pode uma região periférica, como Alto Trás os Montes, fazer algu-
ma coisa para atrair a atenção dos investidores, dos empresários e das 
autoridades públicas, inclusive do poder central, e dessa forma acelerar 
o seu desenvolvimento e a convergência para níveis nacionais e mesmo 
europeus?

Até que ponto é que o desenvolvimento de regiões periféricas depen-
de das próprias regiões? Ou será que depende acima de tudo do volun-
tarismo das políticas centrais?

Haverá um papel e um lugar relevante para as instituições locais e 
regionais autónomas no grande cenário das políticas nacionais de atrac-
ção de IDE, sigla que habitualmente se usa para designar o investimento 
directo estrangeiro?

E sobre o IDN – investimento directo nacional, que para regiões 
como Alto Trás os Montes é tão importante como o IDE, o que pode / 
deve fazer a região?

O que é que a experiência local e nacional existente nos pode ensinar 
sobre este assunto?

Estas são algumas das questões que me proponho abordar, usando 
alguma da minha experiência pessoal, inclusive em projectos em Alto 
Trás-os-Montes.

A ideia essencial que defendo é que se uma região não tomar nas suas 
próprias mãos as questões de promoção e de procura de investimento e 
de desenvolvimento, não serão os outros a fazerem o seu trabalho. Ou 
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pelo menos não deve estar sempre à mercê e a contra com o casuismo 
dessas contribuições de terceiros.

Não será apenas pelo lado das políticas do poder central que a con-
vergência regional irá acontecer. Mas também é verdade que sem po-
líticas centrais alinhadas para o desenvolvimento regional, as regiões 
periféricas dificilmente conhecerão o sucesso. 

A questão do modelo institucional e do financiamento das activida-
des regionais neste domínio são cruciais iniludíveis. Infelizmente a ex-
periência portuguesa neste domínio é escassa e pouco feliz, associada à 
inconsistência e infelicidade das políticas portuguesas de ordenamento 
do território

E há o problema da “legacy” de décadas (séculos?) de uma cultura 
de políticas centrais totalmente centralizadas e centralizadoras, pou-
co transparentes, muitas vezes ignorantes, alheias e desconfiadas das 
realidades das periferias, e que infelizmente ainda hoje continuam a  
permear instituições e políticas de âmbito central.

2. ALTO TRÁS-OS-MONTES: DO (ESTRANHO) CASO DA 
GRUNIG À INSTALAÇÃO DA FAURECIA

Num dos primeiros casos de acompanhamento de um investidor 
americano que tive oportunidade de tratar, logo no início das activi-
dades da AINP, decidi apresentar ao investidor um espaço industrial 
que estava disponível em Vila Real. Como se previa que em Bragança 
pudesse vir a estar disponível o espaço então ainda ocupado pela Gru-
nig, e dado que a distancia a Vila Real era de apenas uma hora, optei por 
programar também uma visita da equipe do investidor a Bragança – o 
que aliás aconteceu. 

Isso valeu-me uma ameaça directa e explícita de despedimento por 
um dos responsáveis pela atracção de IDE para Portugal no ICEP, e re-
presentante de um dos sócios nos corpos sociais da AINP, que se opôs 
tenazmente à ideia de levar o investidor a Bragança, com medo das pos-
síveis consequências. Achava ele que essa seria a melhor maneira de “es-
pantar” o investidor, potencialmente chocado e mal impressionado com 
o que poderia ver nessa viagem a Bragança. Estávamos em 1999!. 

O investidor acabou por se instalar no litoral (2), não em Trás os Mon-
tes. Mas o investidor apreciou a viagem, que ajudou a criar a ideia de 
que o Norte de Portugal não era só o litoral e que afinal existia na região 
um possível leque de oportunidades. A ocasião constituiu também uma 
oportunidade de conhecer melhor o caso da Grunig e reforçar uma co-
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operação com o poder local, o que viria a ter resultados inesperados 
algum tempo depois, e para reforçar alguma aprendizagem (ou criação 
de experiência) dos intervenientes acerca das questões de acolhimento a 
investidores estrangeiros. 

Mas o episódio, que esteve longe de ter sido único, é exemplar naqui-
lo que ilustra. sobre

• a vulnerabilidade das regiões periféricas à ignorância e parcialida-
de consequente dos decisores e operadores políticos envolvidos nas 
políticas atracção de investimento estrangeiro para Portugal

• a potencial falta de transparência das opções propostas a potenciais 
investidores, estrangeiros ou nacionais

• a importância dos actores regionais cultivarem as relações com as 
múltiplas instituições envolvidas nos processos e políticas de atrac-
ção de investimento e promoção territorial (3)

As operações da Faurecia em Bragança são um dos casos bem suce-
didos de atracção de IDE para a região de Alto Trás os Montes. Ainda 
por cima é uma fábrica sofisticada sob o ponto de vista de tecnologia, 
operações e logística industriais por um dos grandes operadores mun-
diais da indústria automóvel (4), por sua vez um dos ecosistemas empre-
sariais mais competitivos e difíceis na actualidade.

A história da sua instalação em Bragança é rica de ensinamentos e 
pistas sobre o tema do marketing territorial, do papel das competências 
e lideranças locais e ainda das dificuldades que potencialmente uma re-
gião periférica tem de ultrapassar para “entrar no jogo” da atracção do 
IDE / IDN.

Foi no primeiro semestre de 2000 que chegou à AINP, de que eu era 
então o director executivo, a noticia do possível interesse da Faurecia 
em se instalar no Norte de Portugal. Nas reuniões tidas ficou claro que 
a oportunidade existia se fosse possível oferecer à Faurecia um pacote 
envolvendo uma instalação a preços competitivos e, acima de tudo, uma 
localização que viabilizasse o arranque de uma nova operação indus-
trial num prazo muito curto, não superior a meio ano. Como de costu-
me apareceram no processo consultores de IDE por parte da Faurecia e 
a oportunidade suscitou de imediato múltiplos interesses (não necessa-
riamente ilegítimos). 

Pressões de vária ordem, inclusive de dirigentes regionais por parte 
da administração central, revelaram um grande empenho para que o 
investimento fosse localizado no litoral Norte. Apesar da CCRN ter sido 
o principal impulsionador da criação da AINP para apoiar o encami-
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nhamento deste tipo de situações, quadros superiores da (então) CCRN 
meteram-se subitamente no processo e avançaram para contactos di-
rectos com o investidor propondo localizar o investimento em terrenos 
agrícolas (!) e de alto custo na zona de Esposende (5), o que acabou por 
inviabilizar o interesse do investidor.

Quando na segunda metade desse ano, e já depois de ter terminado o 
meu contracto com a AINP, me apercebi que o processo continuava pa-
rado e num impasse, tomei a iniciativa de informar a Câmara Municipal 
de Bragança da oportunidade. E fiz isso com esta instituição do poder 
local e não com outra qualquer porque desde o início do processo tinha 
defendido que Bragança era o local mais bem posicionado para ganhar 
para o Norte de Portugal esse investimento, pese embora a opinião e 
os interesses diferentes de outras instituições regionais e nacionais com 
poder no processo: estava na rota e na zona pretendida (bem posiciona-
da para fornecer as empresas do sector automóvel da Galiza, mas tam-
bém da zona de Madrid) e era simultaneamente o único local conhecido 
no Norte de Portugal onde se podia garantir disponibilidade de mão 
de obra e, acima de tudo, instalações industriais de alta qualidade, a 
preço atraente e disponíveis, que permitissem o tal arranque rápido das 
operações. Acrescia o conhecido interesse e empenho da autarquia em 
resolver o problema das magníficas instalações industriais da Grunig e 
em procurar operador industrial alternativo para a sua utilização. 

O que aconteceu depois é conhecido: a CMB foi exemplar em desblo-
quear as dificuldades (especialmente de âmbito legal) e em convencer o 
investidor de que tinha uma solução viável, do seu interesse e rapida-
mente operacionalizavel. 

Poucos anos depois a operação tem-se mostrado competitiva, apesar 
das dificuldades que existem em reter este tipo de fábricas na Europa 
Ocidental (e isso não deve ser esquecido). A sua produtividade e absen-
tismo têm sido exemplares. O seu director geral referia recentemente 
que (6): 

“A taxa de absentismo ronda os 2 a 2,5%, o que não é, nem de longe 
nem de perto, comparável a nenhuma outra parte do país. Também a nível 
da Europa é um valor dos de topo, daqueles valores que fazem o desempate 
e que fazem a diferença... Em termos pessoais eu já corri o mundo, já vivi  
em mais de 10 países, entre a Europa e a América do Sul e posso dizer que 
Trás os Montes está a ser uma experiência extremamente gratificante e que 
se calhar só aqueles que estão lá para baixo sentados nos gabinetes é que 
pensam que Trás os Montes é muito longe, porque não é.” 

Testemunhos deste tipo são naturalmente bem vindos e uma pedra 
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de toque de qualquer plano de marketing territorial.
O anúncio recente da possível instalação em Bragança de actividades 

de desenvolvimento de produto da Faurecia reforça a importância de 
todo o processo anterior e local de atracção do investimento. Infeliz-
mente à ultima da hora esta ultima intenção não se concretizou – mas 
esteve perto.

O caso mostra várias coisas
• a importância de uma rede de contactos formais e informais com 

todos os actores externos envolvidos nos processos de atracção de 
investimento a nível nacional, regional e local;

• a importância da capacidade local em resolver eficazmente os 
impedimentos e aproveitar uma oportunidade, mobilizando as 
competências locais e promovendo a cooperação institucional 

• a pouca transparência do processo de localização de investimen-
tos, algo que penaliza especialmente as regiões periféricas, e as 
vicissitudes e vulnerabilidades a que processos deste tipo estão 
sujeitos.

Não foi por acção directa do poder central (estivesse ele em Lisboa 
ou no Porto) que a Faurecia está hoje em Bragança, mas sim pela persis-
tência e pela qualidade dos esforços locais e pela sua boa exploração de 
uma oportunidade. 

Mas foi também preciso apoio do poder central: os incentivos ao in-
vestimento são decididos a nível nacional pelo poder central. Pode-se 
argumentar que o poder central não fez mais do que a sua obrigação ao 
viabilizar os incentivos previstos na lei para uma situação destas. É ver-
dade. Mas também é verdade que todos sabemos que processos destes 
podem ser facilmente prejudicados pela “não acção” da administração 
central (uma espécie de “veto de bolso” cuja gestão é arbitrária e subtil) 
ou pelo acumular de procedimentos e barreiras burocráticas. Depende 
muito da capacidade local evitar ou trabalhar para se ultrapassarem si-
tuações desse tipo.

Para além do folclore dos protagonistas que vem sempre à tona quan-
do no fim estes processos acabam por conhecer sucesso, a implementa-
ção da Faurecia na região deve-se ao aproveitamento rápido, profissio-
nal, cooperante e empenhado que os vários actores locais conseguiram 
mostrar ao investidor (que aliás já tinha desistido de se instalar em Por-
tugal!) através da conjugação de esforços. 

Mas porque é que isso não acontece em permanência e se obtêm mais 
e melhores resultados? Numa situação especial de alerta e emergência 
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isso aconteceu, mas essa actividade permanente não é sustentável pela 
falta de actores especializados e vocacionados para essa actividade de 
forma persistente e com uma estrutura mínima de apoio adequada. E 
porque a alimentação permanente de um “pipeline” de oportunidades 
por uma rede formal e informal de contactos é difícil sem o mesmo 
tipo de actores locais especializados. Voltaremos a este assunto mais à 
frente.         

Outra lição importante desta história: a importância de ir criando 
condições para que situações deste tipo possam ter sucesso quando ines-
peradamente aparecem no horizonte, mesmo que na altura não fossem 
previsíveis. Durante alguns anos a CMB procurou encontrar soluções 
para o futuro da Grunig e/ou das suas instalações (7). Acabou mesmo 
por adquirir as instalações sem ter ainda solução à vista para a viabiliza-
ção futura da operação. Se isso não tivesse acontecido provavelmente a  
Faurecia não estaria hoje em Bragança.

3. A EXPERIÊNCIA DE BASE REGIONAL: AINP E OUTROS
Durante cerca de quatro anos a AINP – Agencia para o Investimento 

no Norte de Portugal procurou desempenhar o papel de uma agência 
regional de atracção de investimento para o Norte de Portugal. A sua 
acção conheceu um razoável sucesso e acabou por mostrar as vantagens 
de relacionamento empenhado e cooperante com as autarquias, para 
além do canal burocrático, desconfiado, distante e formal com que as 
instituições do poder central ligado à atracção de IDE tratavam (e tra-
tam ainda?) o poder local. O seu sucesso resultou do profissionalismo 
com que lidou com os investidores e da empatia com que cultivou as 
relações com o poder local. No entanto a AINP acabou por cessar acti-
vidades (ou pelo menos, por as suspender) em 2003. 

Pela nossa parte rapidamente nos apercebemos da inviabilidade do 
seu modelo: sem qualquer legitimidade política (agravado pelo insuces-
so do projecto de criação de regiões no referendo de 1999) e com pro-
motores com agendas e interesses diferentes, nunca foi possível alargar 
o seu espaço institucional de apoio regional pela adesão ao projecto de 
autarquias e de outras entidades, inclusivé empresas, e encontrar um 
modelo de financiamento que viabilizasse a sua permanência, mesmo 
que fosse temporariamente com base em fundos estruturais (8).  

O surgimento da API, ainda por cima sedeada no Porto, deixou nal-
guns a sensação de que a AINP e a sua missão se integraram de algum 
modo na API. O que não aconteceu, nem podia ter acontecido, dados 
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os seus diferentes âmbitos de intervenção e as incompatibilidades daí 
decorrentes: âmbito nacional no caso da API, âmbito regional (Norte de 
Portugal) no caso da AINP.

A desactivação da AINP deixou um vazio a nível regional nos con-
tactos e cooperação com o poder local. A API parece ter continuado 
com muitos dos tiques e problemas de que enfermava a operação do 
ICEP sobre investimento estrangeiro (9). 

A falta de transparência sobre os processos de decisão da localização 
dos investimentos pode ser um tema melindroso, mas deve ser discutido. 

Raramente um investidor estrangeiro tem uma opção inicial muito 
clara e determinada por uma determinada localização. Há em geral um 
largo espaço de opções susceptíveis de consideração. No entanto rara-
mente o poder local é chamado a competir abertamente com propostas 
para localização de um investimento (10). É licito perguntar qual o crité-
rio porque o poder central fala com a autarquia A sobre uma oportuni-
dade de investimento e não fala com B ao lado (ou não) de A. A desculpa 
da necessidade de sigilo sobre o processo é em geral inaceitável e insus-
tentável, sem credibilidade.

A situação torna-se ainda mais obscura quando instituições do po-
der central têm interesses financeiros em iniciativas locais relevantes 
para a localização de investimentos. O enviesamento e a parcialidade 
que tal pode criar na localização de investimentos é óbvio - não é só na 
localização de investimentos, mas também no financiamento das infra-
estruturas de acolhimento. 

Perguntar-se-á porque razão participou o ICEP, ou participa ainda 
agora a API, no capital social de alguns parques industriais e não no 
capital social de outros? Porque é que o TecMaia tem uma participação 
societária da API e, por exemplo, a nova Zona Industrial de Macedo 
de Cavaleiros, ou o futuro Parque Empresarial de Bragança, não têm – 
sabendo-se ainda que o concelho da Maia pode dispensar apoios para 
atrair investimento e desenvolver infra-estruturas, e que por sua vez as 
regiões periféricas precisam e merecem apoio para isso? Ninguém se 
admirará que se diga que entidades participadas de órgãos do poder 
central poderão ter acesso privilegiado a oportunidades de localização 
de investimento, em situação assimétrica de acesso a informação e faci-
lidades publicas ... (11).

Durante a sua existência a AINP criou alguns activos de conheci-
mento e produziu alguns materiais úteis para a promoção da região. No 
entanto pouco permanece dessa actividade, para além dos investimen-
tos apoiados e concretizados, o que reflecte a tendência para se perderem 
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ou ignorarem os resultados de actividades tratadas como “projectos”. 
Terminado o projecto que financiava a actividade, e daí a AINP, nada 
ficou (nem o legado de um site na internet!) com o registo da produção 
de materiais promocionais e técnicos feita e das múltiplas iniciativas de-
senvolvidas e dos processos de investimento acompanhados (12).

4. MARKETING TERRITORIAL E POLÍTICAS REIVINDICATIVAS 
DAS PERIFERIAS

Afinal de contas o que é o marketing territorial? Três ideias associadas:

• A necessidade de uma equipe local e rede externa e de activida-
des (legitimas) de lobbying e relações públicas

• A necessidade de tempo e dinheiro, e muita persistência e conti-
nuidade de esforços

• Significa ter que “andar à pesca” e conviver com a incerteza dos 
resultados e ter esperança nos efeitos a prazo da acção persistente 
e continuada

A experiência ensina que instituições locais e regionais podem ter 
um papel não só importante mas também crucial e critico no sucesso do 
marketing regional e local.

A promoção territorial tem problemas específicos. Apesar de parti-
lhar as metodologias e princípios gerais do marketing, o marketing terri-
torial é algo muito mais subtil e difuso do que o marketing de produtos 
de grande consumo. 

Começa pela carácter múltiplo e pouco preciso dos alvos da acção, 
passando pelo imprevisto dos mecanismos (não lineares) de difusão de 
mensagens deste tipo e pela imprevisibilidade da resposta e da sua di-
nâmica temporal. 

No caso das regiões periféricas as dificuldades acentuam-se. 
Muitas vezes as próprias regiões, especialmente as regiões periféricas, 

têm dificuldade em identificar e por em perspectiva as suas potenciali-
dades. As dificuldades de uma massa crítica suficiente de capital huma-
no, ou institucional, ou financeiro são habituais. Outras vezes prevalece 
a tendência reivindicativa de tudo exigir e esperar do poder central. As 
divisões e rivalidades territoriais tendem a enfraquecer as posições. A 
compatibilização das exigências das acções de marketing territorial e das 
reivindicações locais é muitas vezes um problema.

Em Alto Trás os Montes é possível identificar algumas destas difi-
culdades As competências locais, as oportunidades e os pontos fortes 
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tendem por vezes a ser minimizados por alternativa a um discurso algo 
miserabilista que reforça os pontos fracos, as ameaças e as fraquezas. 
Talvez a mensagem como a do projecto callTM (anexo I) surpreenda 
quem não conhece a região. Isso é natural. Aliás um dos objectivos do 
projecto é precisamente ajudar a modificar essa visão e essa imagem 
da região, argumentando com a qualidade de vida, a oferta de mão de 
obra qualificada pelo sistema regional de ensino superior e secundário, 
o sucesso de algumas iniciativas empresariais, a juventude e as compe-
tências especificas que o ensino superior ajudou a trazer para a região, as 
novas acessibilidades e infra-estruturas, em alternativa a uma imagem 
ruralista, arcaica, desertificada, ignorante, remota, atrasada e esquecida 
pelo poder. 

Mas já é surpreendente que por vezes esta ultima visão possa ser ar-
gumentada e promovida pela própria região.

O caso das acessibilidades é um exemplo típico. O caso do IP4 é fla-
grante. Contra muito do que se diz e escreve, o IP4 não será uma via 
anormalmente perigosa para uma via num terreno com as característi-
cas do relevo que atravessa, como os resultados obtidos com as melho-
rias de sinalização e tratamento da via têm mostrado.

O IP4 modificou radicalmente as acessibilidades da região. Colocou 
Bragança a duas horas do Porto e uma hora de Vila Real. Colocou Bra-
gança quase tão longe de Lisboa como Tavira.

O discurso do IP4 como “estrada da morte” é um tiro da região no 
próprio pé. Para além de ser um manifesto exagero, apenas reforça o 
discurso negativo anteriormente referido. 

Como se pode esperar atrair visitantes e investidores para a região se 
os locais forem os primeiros a clamar sobre uma perigosidade anormal 
das vias de acesso? É a mesma coisa que dizer “não venham cá porque 
podem morrer pelo caminho”. Pela minha parte prefiro falar do IP4 
como “uma estrada para o futuro” (13). 

Note-se que não se trata de querer iludir eventuais insuficiências 
da via ou contra argumentar sobre a utilidade e importância do seu  
“upgrade”. Mas é negativo para todos que este objectivo seja prosseguido 
por um acentuar exagerado da sua perigosidade na comunicação social.

A regra de ouro deve ser “celebrar para o exterior, unir as diferenças 
no interior”.
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ANEXO

TIC (tecnologias da informação e comunicação) em aTM (Alto Trás-os-
Montes)? Descubra porquê ...
Dez - mais uma - razões para instalar operações TIC em aTM

As três cidades do triângulo Bragança – Macedo de Cavaleiros – Mirande-

la mostram um conjunto atraente de condições para estes critérios. Uma nova 
geração de vontades e infra-estruturas e um novo quadro de desenvolvimento 
tem transformado a realidade da região de Alto Trás os Montes (aTM), que hoje 
se apresenta madura e atraente para a localização de operações avançadas de 
tecnologias da informação e comunicação.

1.Há mão de obra disponível e uma oferta qualificada 

• aTM tem um stock substancial de jovens com o ensino secundário com-
pleto, mas desempregados ou sub empregados, ávidos de oportunidades. 
Todos os anos cerca de mil jovens locais terminam o secundário, mas não 
continuam estudos.

• aTM tem hoje uma dinâmica de ensino superior impressionante, que muito 
tem ajudado a transformação a região. Mais de 9000 alunos frequentam o 
ensino superior público e privado em aTM, sendo a oferta de cursos nas 
áreas das tecnologias e engenharias muito substancial. O triângulo Bra-
gança – Macedo de Cavaleiros – Mirandela concentra cerca de 90% dessa 
actividade em aTM.

• O número de alunos matriculados em cursos de computação é o terceiro 
da Região Norte, mesmo em valores absolutos, logo a seguir ao Grande 
Porto e ao Cavado (influencia da Universidade do Minho). 

• O interesse pelos cursos de engenharia na região é bem evidenciado pelo 
facto de 17% dos alunos matriculados no ensino superior em aTM frequen-
tarem cursos de Engenharia ou afins, contra 11% da média da Região Nor-
te.

• Licenciaturas em informática de gestão, engenharia informática, engenha-
ria electrotécnica, informática e comunicações atraíram em 2002 cerca de 
350 novos alunos. O output do sistema de ensino superior nestas áreas é já 
superior à capacidade local de procura e isso irá acentuar-se nos próximos 
anos.

• Em Bragança, 14% da população residente tem um grau de ensino supe-
rior, uma densidade claramente superior à média da região Norte (9%) e à 
média nacional (11%)

• A taxa de desemprego mostra em aTM valores semelhantes à da região 
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Norte, mas a taxa de actividade (36%) é claramente inferior à região Norte 
(46%) e nacional (45%), o que significa que há uma parcela importante de 
população fora do mercado de trabalho. Apesar de uma parte significativa 
ser uma população mais envelhecida e menos capaz, está aí incluído uma 
parcela de jovens (especialmente mulheres) potencialmente mobilizáveis 
por oportunidades de trabalho

2.O custo da mão de obra local é 25% a 50% inferior ao de Lisboa ou Porto

• Um operador de call centre a tempo inteiro custa tipicamente 10 a 15 mil € 
por ano (antes de encargos sociais) em Lisboa ou no Porto. Os níveis sala-
riais actuais e a procura existente fazem estimar que o custo local possa ser 
de 6 a 10 mil € por ano (antes de encargos sociais).

• Estes valores comparam com 20 a 25 mil € por ano no Reino Unido.

3.Não há concorrência TIC local: estabilidade

• que significa que a elevada volatilidade gerada pela concorrência entre 
firmas num mercado em crescimento e com dificuldades tradicionais de 
encontrar operadores qualificados não perturba a consolidação das opera-
ções e a sua estabilidade.

• Uma mão-de-obra estável é requisito para uma elevada produtividade
• A experiência europeia de serviços TIC em regiões rurais (call centres em 

especial) é bem clara e mostra os benefícios de uma baixa rotação da mão-
de-obra e também de uma mão-de-obra estável a longo prazo, quer a tem-
po inteiro como tempo parcial.

4.Facilidades multilingue e uma pronuncia favorável

• As capacidades multilingue dos portugueses são bem conhecidas, em es-
pecial a capacidade de falar línguas estrangeiras sem um sotaque pronun-
ciado

• A pronuncia típica do português em Alto Trás os Montes é suave e agradá-
vel, sendo favoravelmente apreciada em conversação telefónica

• Dada a sua posição de região transfronteiriça, acresce que para muitos 
locais o espanhol é uma segunda língua natural, ou pelo menos mostram 
uma grande facilidade no seu domínio

• Acresce que o passado emigrante em França e na Alemanha de muita da 
população de aTM associado a um retorno de alguns jovens emigrantes de 
segunda geração (aí nascidos e que por isso falam o francês ou o alemão 
como língua natural) permite considerar a viabilidade de equipes altamente 
qualificadas nessas línguas
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5.Grandes facilidades de treino local

• As instituições de ensino superior da região têm todas as capacidades 
humanas e tecnológicas necessárias para apoiar acções de formação e 
treino necessárias 

• Uma Academia Cisco opera em Bragança, no âmbito de actividades do 
ISLA local, oferecendo formação especializada e certificada em redes de 
telecomunicações

• Instituto de Emprego e Formação Profissional dispõe em Bragança de um 
Centro de Formação com larga experiência e sucesso em acções de for-
mação profissional.

• Várias Escolas Profissionais, em Bragança e em Mirandela, têm larga expe-
riência de ensino profissional com sucesso.

6.Um mercado imobiliário de boa qualidade e uma oferta a bom preço

• A oferta imobiliária é na região de boa qualidade, com um parque edificado 
moderno e de boa qualidade, mas a preços mais interessantes do que nos 
grandes centros urbanos

• Os custos do imobiliário são tipicamente 20% a 40%  mais baratos do que 
em Lisboa ou no Porto

• Mesmo para escritórios e edifícios comerciais, a oferta é interessante, quer 
para venda como para aluguer. Existem nas três cidades do triângulo ins-
talações disponíveis (tipo “open space”) com localização central e infra-
estruturas sociais associadas

7.Uma rede local de telecomunicações integralmente digital

• Todas as centrais telefónicas de Alto Trás os Montes são digitais, estando a 
região bem servida pelo operadores de telecomunicações.

• Alguns operadores dispõem de circuitos de fibra óptica com pontos de 
acesso no triângulo Bragança – Macedo de Cavaleiros – Mirandela

• Note-se que a cidade de Bragança dispõe desde 2000 de uma Rede Digi-
tal Comunitária, a primeira rede sem fios (wireless) a cobrir toda uma zona 
urbana instaladas em Portugal. A rede serve todo conjunto de escolas e 
organismos públicos e autárquicos a operar na zona urbana de Bragança. 
O projecto foi implementado pelo Instituto Politécnico de Bragança, que 
continua a assegurar com sucesso a sua exploração corrente.

8.Boas acessibilidades

• IP4 criou facilidades de acesso completamente novas para a região, a partir 
da cidade do Porto. Mirandela está agora tipicamente a 1h30m do Porto,  
Bragança a 2h 15 m, por via rodoviária.
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• Ao contrário do que por vezes se sugere, o IP4 é uma estrada com boas 
condições de circulação em segurança – para além de uma beleza natural 
única.

• O IP2 começa a beneficiar algumas zonas, em particular a cidade de Mace-
do de Cavaleiros, onde se localiza o nó entre o IP4 e o IP2.

• O IP3 passará por Mirandela, onde se situa o nó do IP4 e do IP3. 
• Bragança é servida diariamente por dois voos regulares Lisboa – Vila Real 
– Bragança e regresso, o que permite deslocações rápidas (cerca de uma 
hora de voo) e com regresso no mesmo dia entre Lisboa e Bragança.

• Para além de rápido, os voos regulares entre Lisboa e Bragança são bara-
tos. Em particular são mais baratos do que uma ligação aérea entre Porto e 
Lisboa. E mais baratos (e rápidos) do que a deslocação em automóvel.

• Para além do aeródromo de Bragança (com pista alcatroada de 1200 m, 
certificado para voos nocturnos, estando prevista a sua extensão a curto 
prazo para 1700 m), também Mirandela dispõe de um aeródromo (certifica-
do para voos diurnos).

9.Uma região cada vez mais com uma boa qualidade de vida

• A beleza natural do ambiente envolvente e as grandes transformações das 
cidades locais têm vindo a criar condições altamente atractivas para viver 
com uma elevada qualidade de vida

• As infra-estruturas de saúde e de educação melhoraram substancialmente 
na ultima década e são hoje de reconhecida capacidade.

• A instalação de grandes superfícies nas cidades do triângulo Bragança 
– Macedo de Cavaleiros – Mirandela asseguram uma oferta de bens de 
consumo equivalente à dos grandes centros urbanos.

• Cidades floridas e sem engarrafamentos, cada vez mais bem equipadas de 
equipamentos desportivos, parques de lazer e centros culturais.

• Facilidades de acesso à rede de cabo por satélite
• Uma vida cultural cada vez mais dinâmica.

10.  Incentivos para apoio ao investimento e à formação com majoração 

regional

• POE (Programa Operacional de Economia) dispõe de mecanismos atrac-
tivos de apoio ao investimento e formação associadas a novas actividades 
e empresas

• Alto Trás os Montes verifica as condições para apoio adicional de base 
regional, cumulativos com os restantes apoios do POE.

• As actividades associadas a tecnologias da informação e comunicação são 
especialmente valorizadas no plano de incentivos do POE
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e ainda 

Um apoio local empenhado e activo

• dinamismo e capacidade das lideranças locais garante um apoio perma-
nente e esclarecido aos projectos

• As autarquias estão empenhadas em assegurar a novos projectos condi-
ções de apoio local, incluindo incentivos locais 

• Regime bonificados de derramas, taxas municipais, sisa conforme a avalia-
ção do interesse do projecto

• Apoio na instalação e infra-estruturas de acesso, também conforme a ava-
liação do interesse do projecto

Figura 1
Número de ADRs membros da Eurada (European Association of 
Development Agencies) em Portugal, Espanha e Itália
Fonte: Eurada 2004 Activity Report (www.eurada.org)
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NOTAS
(1) Comunicação apresentada no Instituto Politécnico de Bragança. Dia 

do curso de Gestão de empresas, ESTiG, 21 Abril 2005

(2) Como é óbvio as ameaças não se concretizaram. Verifiquei depois 
que a personagem pouco conhecia sobre o país fora de Lisboa, 
Porto, Setúbal e pouco mais.

(3) Confesso a minha inexperiência sobre Bragança até essa altura: tinha 
sido o envolvimento no caso Grunig e a colaboração da AINP 
com a Câmara Municipal de Bragança (por sugestão do então 
Presidente da CCRN, Eng Luís Braga da Cruz) que me levou a co-
nhecer melhor a cidade e a região, apesar de pessoalmente ser há 
muitos anos um apreciador de Trás os Montes, onde aliás estão as 
raízes de parte da família.

(4) A Faurecia é uma das multinacionais mais importantes (first tier) for-
necedora de components e sistemas para a indústria automóvel.

(5) Como é óbvio, a eventual transferência dos terrenos da reserva agrí-
cola para implementação industrial era praticamente impossível 
e, mesmo que tivesse alguma viabilidade, implicava prazos abso-
lutamente incompatíveis com os interesses do investidor.

(6) Testemunho de Jorge Hilário, ver www.calltm.com

(7) A história da Grunig em Bragança e dos esforços feitos para tentar 
resolver o caso merecem alguma atenção futura. A história dos 
bidons de resíduos de galvanoplastia que deu origem a um “escân-
dalo ambiental” e foi instrumentalizado de vários modos merece 
também análise como caso exemplar de fundamentalismo ecoló-
gico ao serviço de lutas laborais e políticas.

(8) A ideia que parece ter existido inicialmente de que a AINP deveria ou 
poderia conseguir obter algumas receitas próprias como resulta-
do da sua intervenção no processo de instalação de investimentos 
era um óbvio “no-sense”: tentar fazer isso à custa do investidor é 
contraditório com a missão e mesmo com o bom senso, mas fazê-
lo à custa da autarquia beneficiada seria perverter as regras mais 
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elementares de equidade e coesão no espaço regional, abrindo as 
portas a (mais uma) falta de transparência. O modelo que poste-
riormente viria a ser adoptado no caso da  API (baseado numa 
contratualização com o poder central na base dos resultados con-
seguidos e no que isso representa de libertação de recursos da 
máquina da administração central) seria o único que poderia via-
bilizar uma instituição como a AINP. Mas esse modelo enfrenta-
va dois obstáculos (quase) intransponíveis: a falta de um poder 
regional com quem contratualizar e a reserva de instituições do 
poder central de então a esse tipo de modelo.

(9) O que não é nada de admirar se se tiver em conta que muito do staff 
inicial e da cultura organizacional da API não foram mais do que 
um transplante infeliz das operações de investimento estrangeiro 
do ICEP. Uma das vantagens da AINP era precisamente não ser 
um transplante do ICEP. Mas essa foi também uma das suas prin-
cipais dificuldades na relação com o poder estabelecido

(10) Foi gratificante verificar na AINP a reacção positiva das autarquias 
quando confrontadas com possibilidades de conhecer essas opor-
tunidades

(11) Tive oportunidade de verificar isso pessoalmente na AINP quan-
do diversas oportunidades de investimento no Norte de Portugal 
eram omitidas à AINP e o ICEP fazia directamente ao investi-
dor propostas de localização apenas no parque TecMaia, sem dar 
oportunidades a terceiros. Não foi a AINP que o ICEP estava a 
prejudicar, mas sim todas as autarquias com capacidade e vonta-
de para também responderam à chamada.  

(12) O “Atlas das zonas industriais ao longo do IP4” então produzido foi 
um investimento quase perdido, dado não ter sido mantido um 
site com os conteúdos produzidos pela AINP.

(13) Titulo aliás de um filme que ajudei a produzir para a AINP em 2000 
e em que se procuram destacar as potencialidades do IP4 como 
uma das grandes vias ou direcções estruturantes de atracção de 
investimento na região Norte de Portugal. O título da versão in-
glesa era “IP4: an highway to the future”. Uma versão curta do 
filme pode ser encontrada em www.calltm.com.
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e-Oportunidades: um desafio para as 
regiões periféricas

Eduardo Beira
Projecto callTM

Escola de Engenharia, Universidade do Minho

As e-tecnologias abriram oportunidades novas para o desenvolvi-
mento das regiões periféricas e ultra-periféricas. A menor dependência 
(e nalguns casos, a independência) relativamente ao local e à distancia 
permitem novas condições para o desenvolvimento local de negócios 
envolvendo a oferta de serviços e produtos com alto conteúdo de tecno-
logias da informação e da comunicação. A criação de clusters locais ba-
seados nessas oportunidades tem despertado o interesse das autoridades 
locais e regionais. Mas a sua implementação pode ser ingrata.

Discutem-se as condições fundamentais para promover o potencial 
reconhecido, em especial as condições locais (políticas e de recursos 
humanos) maduras e atracção de procura exógena (nacional ou estran-
geira) como sementes de processos de crescimento local. Em particular 
analisa-se uma região portuguesa : Alto Trás os Montes, no contexto de 
um projecto em curso de prototipagem de um call centre distribuido por 
um dos operadores do serviços móveis de terceira geração. Conclui-se 
pela necessidade e importância de políticas de incentivo à procura des-
localizada de serviços à distância.

 
1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TICS (TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)

Vários autores (Ylinenpaa, 2001, por exemplo) têm referido o para-
doxo de duas grandes tendências aparentemente contraditórias do mun-
do contemporâneo, quer na arena política como na arena económica : 
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por um lado a crescente importância política do regionalismo, do de-
senvolvimento regional e de uma maior autonomia e mobilização local 
em temas socio-económicos em contraste com as tendências macro para 
a internacionalização e para as supra nacionalidades, e ao mesmo tem-
po uma tendência da economia para a integração e cooperação local e 
regional (incluindo o desenvolvimento de clusters) em contraste com a 
crescente transnacionalização e globalização dos negócios. 

A situação parece ambígua, mas na realidade ambas as facetas do 
paradoxo tendem a reforçar-se mais do que a anular-se através da me-
diação crescente das tecnologias da informação e da comunicação, 
eventualmente alavancadas por políticas públicas vocacionadas para a 
coesão social e para a diminuição das desigualdades regionais nos es-
paços nacionais e no espaço europeu – uma preocupação sistémica ao 
nível da União Europeia.

Novas tecnologias da informação e da comunicação (que não são uma 
novidade do século XX!) têm sido causa de transformações disruptivas 
ao longo dos tempos (Carnegie, 2000) e a “dramática” inovação (nas pa-
lavras de Chandler e Cortada, 2000) que foi o aparecimento do software 
levou a uma progressiva convergência de tecnologias complementares 
de que as e-tecnologias (a internet e tecnologias web-based associadas) 
são a expressão mais actual e cujos impactos no tecido socio-económico 
ainda só agora estamos a começar a compreender. 

Em especial no que toca às regiões mais periféricas, em Portugal de 
carácter rural mais acentuado, mais distantes dos pólos urbanos  - tra-
dicionais atractores de actividade económica e de migrações internas. 
Regiões periféricas muitas vezes com uma baixa densidade populacio-
nal agravada por tendências migratórias de jovens, uma infra-estrutura 
económica frágil e uma capacidade endógena de crescimento limitada.

2. GEOGRAFIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS
No entanto as tecnologias digitais têm vindo a alterar a geografia do 

espaço físico contemporâneo: “in a manner not seen since the onset of the 
Industrial Revolution, technology is reshaping the landscape of American 
life” nas palavras de um estudo recente do Hudson Institute (Kotkin e 
Siegel, 2000), que acrescenta: “There is a debate afoot as to whether ne-
tworks and the internet are revolutionizing productivity, but there can be 
no argument about whether they are revolutionizing the organization of 
space. Just as railroads, telegraph and mass-production factory produced 
the  manufacturing cities and towns of the industrial economy, the rising of 
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the digital economy is creating a new geography of economic life”.
Um responsável da política regional europeia falava recentemente de 

uma “nova geografia do talento”: “une nouvelle geographie du “talent” 
se dessine aujourd’hui: les regions qui, en plus de leurs capacités de  
developpement scientifique et technologique, sont em mesure de offrir un 
bom cadre de vie, deviennent attractives pour les populations qualifiés”  
(Crauser, 2001). 

As novas tecnologias da informação e do conhecimento tornam um 
crescente grupo de trabalhadores “do conhecimento” (engenheiros, 
cientistas, criativos, analistas de sistemas, investidores, ...) em “con-
sumidores altamente sofisticados de espaços”. O que tem implicações 
endógenas e exógenas para as regiões e para as respectivas políticas e 
prioridades de desenvolvimento: os aspectos de melhor “qualidade de 
vida” têm tendência a tornarem-se cada vez mais importantes do que os 
habituais instrumentos das políticas de desenvolvimento regional, base-
ados na disponibilidade de espaços (para a implementação de unidades 
industriais), no baixo nível de impostos locais e mesmo nos baixos cus-
tos relativos dos factores de produção. 

Claro que no caso português estamos ainda longe de tal situação e 
os referidos instrumentos tradicionais continuam e continuarão a ser 
importantes. Mas o novo contexto criado pelas actuais tecnologias de 
informação e comunicação tem já implicações imediatas: a questão da 
“qualidade de vida” (traduzida por escolas, saúde,  acessibilidades, ac-
tividade cultural, ensino superior, espaços verdes e de lazer, ...) não é só 
uma questão local de  bem estar das populações – terá tendência a tor-
nar-se cada vez mais um factor crítico de atracção regional ou local para 
actividades económicas de índole tecnológica e um factor de retenção 
de capacidades locais.

Vários mecanismos, mediados pelas TICs web-based, podem contri-
buir com novos instrumentos adicionais para o desenvolvimento dos 
espaços periféricos:

1. oportunidades de melhoria da qualidade local de saúde, educa-
ção, serviços administrativos e governamentais através de tec-
nologias à distância;

2. oportunidades de criação de empregos locais e de empreende-
dores local em oportunidades de teletrabalho e de “telebusiness” 
baseadas no capital humano local, desde que suficientemente 
qualificado e abundante (incluindo possíveis start-ups de carác-
ter tecnológico);

3. oportunidades de atracção e retenção de profissionais do conhe-
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cimento, para os quais a localização se tornou menos impor-
tante e a “qualidade de vida” se tornou mais importante, desde 
que servidos por uma boa infra-estrutura de telecomunicações 
e acessibilidades. Nesse sentido, começa mesmo a alterar-se o 
paradigma tradicional de “aldeia”, com o aparecimento de espa-
ços  “rurais” com cada vez menor componente ligada à produção 
agrícola e animal e uma maior componente de uma elite emer-
gente de profissionais e de apreciadores do lazer;

4. oportunidade de atracção de operadores exógenos com fortes 
conteúdos de serviços de informação e telecomunicações, desde 
que exista mão de obra local qualificada e disponível, podendo 
a disponibilidade de recursos qualificados funcionar como um 
importante atractor para investimento de fora (seja ele estran-
geiro ou nacional).

As capacidades de desenvolvimento das potencialidades endógenas 
de uma região periférica, alavancadas pelas oportunidades das novas 
TICs, merecem atenção, mas serão sempre problemáticas. A ignição do 
processo é muito lenta (e de alto risco), os mercados locais habitualmen-
te insignificantes e o acesso aos mercados externos à região pode exigir 
apoios  a longo prazo. A experiência existente mostra a necessidade de 
operadores de apoio e de agências de mediação que de alguma forma 
conjuguem a oferta local disponível com a procura existente nos merca-
dos exteriores à região (e no mundo em geral) (OECD, 2001). O caso do 
Norte da Escócia (e em especial a experiência das ilhas) tem sido objecto 
de curiosidade, estudo e reflexão, incluindo a importância reconhecida 
a um modelo alternativo de incubadora “itinerante” (“outreach incuba-
tor”) aí desenvolvido (Munro, 2001; OECD, 2001).

As oportunidades de e-commerce de base local certamente que po-
derão também existir e devem ser apoiadas e incentivadas, mas a expe-
riência tem demonstrado as dificuldades associadas, que limitam o seu 
impacto agregado (ver, por exemplo, Papandrea e Wade, 2000, baseado 
no caso australiano).

A atracção com sucesso operativo de investimento exógeno pode ter 
um importante efeito de demonstração e catalizador, para além das suas 
capacidades intrínsecas de criação de emprego e geração de valor acres-
centado local. Mas para isso são necessárias condições mínimas. Algu-
mas regiões periféricas portuguesas começam a preencher essas con-
dições. Como Alto Trás os Montes, cujo caso analisaremos com mais 
pormenor dentro do contexto descrito.
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3. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
A redução da “barreira à entrada” devido ao carácter periférico da 

localização geográfica abre novas oportunidades para a prestação de 
serviços baseados em tecnologias da informação e da comunicação, mas 
em simultâneo esses serviços aumentam a “barreira à entrada” imposta 
pela qualificação técnica, científica e profissional da mão-de-obra local, 
assim como aumentam a importância da “barreira à entrada” associada 
às infra-estruturas de telecomunicações.

Mas se essas infra-estruturas tiverem um nível de qualidade acei-
tável, se as acessibilidades forem boas e se a “qualidade de vida” local 
começar a ser interessante, então o poder atractor da região começa a 
emergir no contexto da “economia post-industrial” (ou “digital”) se se 
conjugar com a disponibilidade de instituições de ensino superior e de 
ensino tecnológico, e até mesmo actividades locais de R&D, que provi-
denciem por uma oferta de mão de obra qualificada. 

Mas essas condições necessárias não são suficientes.
Duas outras condições importantes devem ser evidenciadas:

• a importância e persistência do poder local e da sua liderança: 
sem um poder local motivado, empreendedor e consciente da di-
nâmica lenta e de longo prazo associada será sempre difícil mate-
rializar as referidas e-oportunidades;

• a importância de atrair e apoiar procura exógena, mais do que 
gerar oferta local voluntarista, que crie efeitos de demonstração 
e sementes para o desenvolvimento de oferta local na respectiva 
“supply-chain”. Trazer (deslocalizar) procura de serviços para a 
periferia é, no contexto actual do nosso desenvolvimento regio-
nal, o grande desafio para o poder local e para os actores dos pro-
cessos de desenvolvimento regional.

4. CALL CENTRES DISTRIBUÍDOS E PERIFERIAS
Por exemplo, em Portugal existirão já condições maduras para deslo-

calizar a procura de call centres dos grandes centros urbanos (em espe-
cial Lisboa) para regiões periféricas, como Alto Trás os Montes (aTM).

O recurso a tecnologias web-based para os call centres, dispensando 
o recurso a linhas dedicadas de elevado custo, torna o modelo de call 
centre geograficamente distribuído viável e atractivo relativamente ao 
modelo tradicional de call centre centralizado, em especial em situações 
de lançamento de novos serviços (como por exemplo, os serviços de su-
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porte a novas tecnologias móveis).
O projecto callTM (Beira, 2001) baseia-se nestes princípios e preten-

de atrair operadores de serviços de call centres e empresas de produção 
de software e serviços associados para aTM, com o apoio das Câmaras 
Municipais de Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros e ainda de 
um operador de telecomunicações (OniWay SA.). 

O triângulo destas três cidades, distantes entre si apenas de poucas 
dezenas de kms e ligadas pelo IP4, todas com uma vida “universitária” 
(no sentido de ensino superior) já significativa, apesar do seu carácter 
periférico relativamente ao Porto ou a Lisboa, reúne as condições ne-
cessárias atrás referidas. Os dados do censo 2001 (INE) mostra uma ate-
nuação da litoralização da região Norte e um reforço da importância 
demográfica dos pólos urbanos das sub-regiões do interior Norte. Os 
concelhos de Bragança e Mirandela inverteram a tendência para a de-
sertificação humana e mostraram crescimentos de população residente 
nos últimos dez anos (respectivamente +5% e +2.5%). Macedo de Cava-
leiros mostra uma desaceleração da perda populacional, embora ainda 
apresente uma quebra de 8% no decénio. Mas estes dados mostram uma 
importante alteração das tendências das ultimas décadas – a que não é 
estranha a melhoria de “qualidade de vida” e acessibilidades e o papel 
dos poderes locais da região.

O projecto callTM visa atrair procura exógena de serviços para:

• a prototipagem de call centres distribuídos através da progressiva 
instalação de unidades satélites da rede distribuída em cada uma 
das três cidades do triângulo, numa óptica de acção de demons-
tração e de marketing territorial;

• a atracção de novos operadores de serviços avançados de teleco-
municações e de sistemas de informação;

• a promoção de sementes de actores locais e (a prazo) possíveis 
clusters regionais especializados, incluindo a eventual atracção 
futura de investimento directo nacional ou estrangeiro.

A tendência dos últimos anos tem sido a instalação de call-centres de 
modelo centralizado em Lisboa. Trata-se de uma actividade que envolve já 
vários milhares de pessoas e cujo crescimento tem promovido uma forte 
competição entre empresas no recrutamento e treino de operadores dos 
centros (Vidigal, 2000; Margarida Pires, 2000). Apesar de algumas expe-
riências anteriores (a Portugal Telecom, por exemplo, opera já há algum 
tempo um call centre em Beja, no Alentejo), a tendência tem sido a centra-
lização das operações na zona de Lisboa. Estudos económicos mostram a 
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oportunidade e interesse económico do modelo distribuído, em especial 
no capítulo da gestão dos recursos humanos (A D Little, 2001). 

É uma oportunidade para as regiões periféricas que reúnam as con-
dições de capital humano e de infra-estruturas necessárias. Uma vez 
mais a experiência de sucesso da região nordeste da Escócia (“Highlands 
and Islands”) é reconhecida como exemplar (OECD,2001).

Note-se que o número de pessoas empregadas em actividades de ser-
viços de call centres na Europa cresceu de 300 mil em 1995 para mais de 
1.25 milhões em 1999, das quais mais de 400 mil só no Reino Unido. 
Destes 30 mil operam na remota Escócia, com um perfil claro: 10% são 
licenciados, 67% trabalham em regime de tempo inteiro, 2/3 são mulhe-
res e 70% têm menos de 35 anos (OCDE, 2001).

Vale a pena citar a visão política destes desenvolvimentos regionais 
na Escócia: “A vision of a Scotland where many people choose to work in 
rural areas, where they can combine an excellent physical environment with 
opportunities for knowledge work. A Scotland where no-one is excluded 
from education and training opportunities or from access to public services 
because of where they live, or they social or ethnic backgrounds” (Digital 
Scotland, 2000). Será uma visão deste tipo que pode e deve animar regi-
ões periféricas com uma nova qualidade de vida emergente e uma infra-
estrutura de (tele) comunicações melhorada. Como é o caso de aTM.

5. ALTO TRÁS OS MONTES: OFERTA E IMPACTO DO ENSINO 
SUPERIOR

O triângulo Bragança – Macedo de Cavaleiros – Mirandela repre-
senta apenas 28% da população de aTM (constituído pelos municípios 
de Alfândega da Fé, Boticas, Chaves, Miranda do Douro, Mogadouro, 
Montalegre, Murça, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vimioso e Vinhais, 
para além daqueles três), mas concentra 43% dos alunos do ensino se-
cundário e a quase totalidade do ensino superior da região, distribuído 
por três instituições, uma pública (Instituto Politécnico de Bragança) 
e duas privadas (ISLA em Bragança e Instituto Piaget em Macedo de 
Cavaleiros). É neste triângulo que se concentram as maiores potenciali-
dades actuais de atracção de procura de serviços à distância.

O Instituto Politécnico de Bragança tem tido um papel nuclear no 
desenvolvimento da região, tendo passado de 110 alunos em 1986 para 
cerca de 2500 alunos dez anos depois (1996) e duplicado esse numero 
nos cinco anos seguintes. Em 2000 tinha mais de 5000 alunos distribuí-
dos por 4 Escolas (Tecnologia e Gestão, Educação e Agrária em Bragan-
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ça e Tecnologia e Gestão em Mirandela), sendo a maioria dos alunos de 
fora da região.

O ISLA opera em Bragança e oferece diversos cursos (450 alunos em 
2000).

O Instituto Piaget especializa-se em cursos na área da saúde e na 
formação de professores do ensino básico e representa uma situação de-
mográfica “sui generis” (mais de 2500 alunos, a grande maioria de fora 
do concelho, numa vila com cerca de 17 mil habitantes!) e o seu impacto 
no desenvolvimento e transformação local nos últimos dez anos merece 
por si estudo aprofundado. 

Em 1999 foram disponibilizadas cerca de 3300 vagas no ensino supe-
rior em aTM, das quais 385 em informática, 780 em engenharia e 340 em 
economia / gestão. Considerando o nível actual de entradas e o numero 
de alunos (ano 2000) nos cursos de informática de gestão, engenharia 
informática e engenharia electrotécnica do IPB e do ISLA pode-se es-
timar que o output a partir de 2004 seja superior a 200 formandos por 
ano – um número significativo e naturalmente muito superior à procura 
local, mas também uma oportunidade para atrair empresas de software, 
serviços de sistemas de informação e de telecomunicações.

Vale a pena referir que o projecto Bragança Cidade Digital (www.bcd.pt)  
foi dos primeiros a arrancar e no seu âmbito foi desenvolvida e instala-
da uma rede wireless privada de alto débito (denominada Rede Digital 
Comunitária) que serve a zona central da cidade e os vários parceiros da 
iniciativa. Também no âmbito desse projecto foi desenvolvida uma das 
primeiras experiências portuguesas de e-commerce de produtos locais 
(www.ruralnet.pt). Em ambos os casos foi relevante o papel do IPB.

6. ALTO TRÁS OS MONTES: SAÍDAS DO ENSINO SECUNDÁRIO
Mas não é só ao nível da oferta qualificada de ensino superior em áre-

as relacionadas com as tecnologias da informação e comunicação que a 
região de aTM oferece potencialidades. As estatísticas disponíveis (INE) e 
um levantamento feito nas escolas secundárias permitiu obter uma ideia 
razoável do que está a acontecer com os alunos do 12º ano da região. 

No ano  2000 frequentavam o 12º ano cerca de 2600 alunos (1814 
alunos inscritos pela primeira vez e 780 alunos repetentes), dos quais 
cerca de 50% nas áreas cientifico-naturais, 30% em humanidades, 19% 
em economia e 1% em artes. 

Destes concluíram o 12º ano 1629 alunos, dos quais 320 (cerca de 
20%) entraram em estabelecimentos do ensino superior publico. Admi-
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te-se que na melhor das hipóteses cerca de 25% possa ter entrado no en-
sino superior privado (ao contrário do que acontece com as entradas no 
ensino superior público, as escolas secundárias desconhecem os dados 
de entradas no ensino superior privado e não foi possível obter dados de 
outras fontes). Nesse caso conclui-se que anualmente cerca de 1000 alu-
nos que concluem o 12º ano não seguem estudos e que o stock de alunos 
nessas circunstâncias será elevado e da ordem dos vários milhares. 

Este facto torna a região atraente para serviços de mão obra intensiva, 
mas qualificada – como os call centres e as actividades de teletrabalho.

7. E-OPORTUNIDADES: TELETRABALHO E SERVIÇOS 
DIGITAIS À DISTANCIA 

As disponibilidades de espaços internet de acesso público têm sido 
activamente promovidas pelos programas governamentais de apoio à so-
ciedade da informação, na linha das políticas defendidas pela UE e pela 
OECD de facilitação e massificação do acesso aos serviços da internet, 
em especial em regiões periféricas (OECD,2000). No âmbito do POSI es-
tão em instalação (ou já foram instaladas) mais de duas centenas desses  
espaços, em cooperação com as autarquias (www.posi.pcm.gov.pt).

As dificuldades de manutenção a prazo da vitalidade e animação 
desses espaços têm sido reconhecidas (OECD, 2001). Mas esses espaços 
podem representar uma oportunidade para a prestação de serviços des-
centralizados de teletrabalho, promovendo capacidades locais e empre-
endedorismo local, em especial ao nível de redes de trabalhadores inde-
pendentes especializados. Uma vez mais a dificuldade não é tecnológica, 
mas sim socio-económica: uma vez mais a questão fundamental é como 
assegurar uma procura sustentada para esses serviços em regiões peri-
féricas, que permita consolidar a oferta local.

Defendemos que aqui pode caber um papel decisivo à procura gerada 
pelo próprio Estado e pelas próprias regiões. Serviços de digitalização 
documental (com eventual edição associada) e de teletrabalho (incluin-
do processamento de transacções) são candidatos óbvios. Necessidades 
de serviços desse tipo existem em grande volume na administração pú-
blica e no sector privado. Mas cabe ao Estado um papel mobilizador e 
de demonstração que crie uma massa critica de oferta distribuída e qua-
lificada através do encaminhamento da sua procura para iniciativas das 
regiões periféricas. Assim como pode ter um papel pró-activo no apoio 
a iniciativas privadas com o mesmo objectivo, quer pela via dos fundos 
estruturais, quer também pela via fiscal.
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A visão que defendemos passa por usar os espaços públicos como 
ponto de apoio para o emprendedorismo individual na prestação de ser-
viços, quer pela disponibilidade de equipamentos, quer pelas oportuni-
dade de monitoragem e formação complementar que podem oferecer. A 
autonomização dos operadores locais, com o seu próprio equipamento 
básico, será uma fase natural que se segue e que deverá merecer apoios 
de (quase micro) crédito.

8. O PROBLEMA DOS ACESSOS EM BANDA LARGA
Apesar da melhoria dos acessos à internet nas regiões periféricas, 

continua a existir uma limitação severa aos objectivos e visões desenha-
dos: o atraso sistemático na implementação de acessos de banda larga. 
Mesmo nos grandes centros urbanos é ainda muito incipiente em Por-
tugal, que aliás tem uma posição lamentável no grau de difusão desses 
serviços dentro da UE. 

Muitas das e-oportunidades dos vários tipos discutidas implicam 
acesso de banda larga para se tornarem verdadeiramente interessantes: 
“from an economic development perspective, broadband technology could 
be a break-through for a rural community” assinala um estudo recente da 
US Economic Development Administration (Min et al, 2001). O proces-
so pode ser complexo, dada a variedade de opções possíveis e respectivas 
implicações. Mas não pode continuar a ser ignorado. 

9. CONCLUSÕES: PERSPECTIVAS DE POLÍTICAS
As dificuldades associadas às e-oportunidades não podem ser igno-

radas. Uma das mais difíceis é que se trata de processos de (muito) longo 
prazo, que implicam um planeamento de estratégias sustentado e per-
sistente, sem expectativas de resultados imediatos. Alias um dos perigos 
de iniciativas associados é a expectativa de resultados de curto prazo: 
“the mistake would be to seek short term advantages; these can not usually 
materialize quickly and translate into tangible economic development per-
mitting a rapid measurement of results” (OECD,2001). 

As políticas territoriais só agora começam a ter em consideração esta 
nova combinação de infra-estruturas de telecomunicações, acessibilida-
des, educação de nível superior, infra-estruturas físicas (como parques 
tecnológicos) e de networking humano que ligue as instituições públicas 
e privadas na exploração das e-oportunidades. 

Para a concretização dessas e-oportunidades identificam-se ainda 
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Parecer técnico sobre a execução do 
projecto callTM

José Adriano Pires
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Bragança

INTRODUÇÃO
O autor pretende, com o presente documento, dar sequência a uma 

solicitação, efectuada pelo coordenador do projecto, no sentido da emis-
são de um parecer técnico referente à execução das actividades realiza-
das no âmbito do projecto callTM, do qual a Câmara Municipal de Bra-
gança é entidade promotora e onde participam, também, as autarquias 
de Mirandela e Macedo de Cavaleiros. 

O autor julga, ainda, por conveniente referir que o conhecimento que 
detém do projecto se restringe à sua participação, a convite do Sr. Presi-
dente da Câmara de Bragança, e na qualidade de Presidente do Conse-
lho Directivo da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão do Instituto 
Politécnico de Bragança, na primeira reunião de acompanhamento do 
mesmo e pela observação que fez da documentação que lhe foi fornecida 
para o efeito.

A avaliação que o autor se propõe realizar ao projecto não contempla 
a análise e execução dos investimentos efectuados, na medida em que 
considera estes assuntos desenquadrados do contexto da avaliação téc-
nica e susceptíveis de análise em sede de auditorias financeiras.

Metodologia de avaliação
Tendo em vista a definição de um referencial para emissão de um pa-

recer técnico, o autor inventariou um conjunto de aspectos que julga per-
tinentes tendo em vista a concretização da tarefa que lhe foi solicitada.

Desta forma, o referencial idealizado engloba os seguintes itens:
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 1º Caracterização do projecto;
 2º Historial da execução do projecto;
 3º Descrição das acções desenvolvidas no âmbito do projecto;
 4º Factores Críticos de Sucesso;
 5º Conclusões.

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO
O projecto CallTM resulta de uma candidatura efectuada no âmbito 

do Programa Operacional Norte, e teve como entidade promotora a Câ-
mara Municipal de Bragança em parceria com as Câmaras Municipais 
de Mirandela e Macedo de Cavaleiros e a empresa Oniway, que labora-
va, á data da proposta de candidatura, no mercado das telecomunica-
ções nacionais.

Dos objectivos iniciais constavam a instalação, na região de Alto 
Trás-os-Montes, de três antenas satélite que iriam sustentar a imple-
mentação de serviços de atendimento remoto de chamadas telefónicas, 
numa filosofia de call centre. 

Pretendia-se, deste modo, implementar em Alto Trás os Montes uma 
unidade piloto de call centre, que contribuísse para a criação de postos 
de trabalho na região, a par de outras acções que promovessem a criação 
de empresas de base tecnológica, numa perspectiva de rentabilização 
dos recursos humanos qualificados existentes na região, em matéria de 
novas tecnologias de informação. 

Desta forma foi definida uma estratégia que apontava em duas direc-
ções distintas, mas complementares:

1º. Estabelecimento de contactos personalizados com os utiliza-
dores que intervinham no mercado nacional de call centres, 
considerados como potenciais interessados em participar num 
projecto desta natureza;

2º. Desenvolvimento de acções de promoção das competências da 
região para receber serviços baseados em tecnologias da infor-
mação e comunicação.

A estratégia traçada desdobrou-se num conjunto de objectivos pri-
mários, que nortearam a realização do projecto e que se materializavam 
no seguinte:

• Implementar um call centre na região Ato Trás-os-Montes, em 
parceria com uma empresa a operar na área das telecomunica-
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ções, e acompanhar o seu desenvolvimento;
• Realizar acções de marketing territorial da região (aTM) dirigidas 

para decisores e empresas de tecnologias da informação e comu-
nicação;

• Incentivar e mobilizar os actores locais a promover operações de 
call centres por agregação de procura, tentando a organização de 
acções de demonstração locais;

• Produzir materiais de suporte ás actividades de marketing refe-
ridas, em especial sobre a caracterização dos recursos humanos, 
tecnológicos e empresariais da região em tecnologias da informa-
ção e comunicação, e especificamente um atlas TIC de aTM;

• Especificar potenciais arquitecturas de call centres distribuídos e 
suas formas de conexão, através de um dossier adequado; 

• Especificar os perfis de qualificação e as “ job descriptions” dos 
postos de trabalho a criar e os planos de formação adequado às 
realidades da oferta de mão-de-obra em aTM e às necessidades 
estabelecidas;

• Conhecer e estudar casos de experiências pertinentes na União 
Europeia e envolver especialistas internacionais no acompanha-
mento do projecto;

• Divulgar os resultados do projecto e registar a sua memória;
• Criar conhecimentos que permitam uma extensão transfrontei-

riça do conceito;
• Acompanhar a execução do projecto através de uma Comissão 

de Acompanhamento.

O pressuposto de que era viável promover a deslocalização de servi-
ços de call centre dos grandes centros urbanos para zonas periférica com 
melhor qualidade de vida, com recursos humanos qualificados, com 
mão de obra mais barata, e com apoio das autarquias, assumiu particu-
lar relevo na proposta elaborada.

2. HISTORIAL DO PROJECTO
Pela análise que o autor fez da documentação que lhe foi fornecida e 

demais informação recolhida junto dos intervenientes no projecto, julga 
conveniente caracterizar a execução do mesmo em duas fases distintas:

2.1 Fase da Criação do Projecto
A ideia do projecto CallTM começou a ser desenvolvida no início de 

2000, tendo sido submetida uma candidatura em Setembro desse mes-
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mo ano, a qual foi homologada em 2002. Em Outubro de 2002 a CMB 
(entidade promotora do projecto) lançou um concurso público para a 
operacionalização do projecto, que foi fechado em Dezembro de 2002. 
Uma vez adjudicado o concurso público, o contrato entre o promotor do 
projecto e o consórcio vencedor foi assinado em Março de 2003, sendo 
o referido consórcio liderado pela Inovatec (Portugal) Lda. em parceria 
com a Cap Gemini Ernst & Young.

De Março a Dezembro de 2003 o projecto decorreu de acordo com o 
planeamento previsto tendo sido preparados os kits de promoção, reali-
zados os primeiros contactos e visitas de empresas à região, promovido 
um Seminário Internacional (em Bragança), organizada a primeira reu-
nião da Comissão de Acompanhamento com a participação de especia-
listas estrangeiros e implementado o website do projecto, com os conteú-
dos produzidos. Foi também desenvolvido o trabalho de campo previsto 
para os estudos de recursos humanos disponíveis na região, da oferta 
de ensino secundário e superior e ainda o levantamento de empresas de 
tecnologias de informação e comunicação em Alto Trás-os-Montes.

2.2 Fase da Reestruturação do projecto
Entretanto a Oniway, cuja decisão de instalar um call centre distri-

buído em Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela tinha estado 
na origem do projecto CallTM e da candidatura proposta pela CMB, 
viu inesperadamente o seu projecto empresarial desactivado cedendo, 
à concorrência, as respectivas licenças de operação da rede móvel em 
UMTS, num processo de alienação de activos. Esta nova situação obri-
gou a repensar o projecto CallTM e a reformular a candidatura já apro-
vada, reconfigurando o projecto para a vertente do Marketing Territo-
rial, orientado para a captação de intenções de investimento de outros 
actores em tecnologias da informação e comunicação, sem perder de 
vista o objectivo de encontrar um parceiro para a instalação na região de 
uma unidade piloto de prestação de serviços de call centre.

A partir de Dezembro de 2003 a CMB pediu, informalmente, uma 
suspensão da execução do projecto, apesar das responsabilidades con-
tratuais assumidas no âmbito do concurso público, enquanto se orga-
nizava a reformulação do projecto CallTM com a entidade gestora do 
mesmo.

Este processo, que supostamente deveria demorar apenas alguns es-
cassos meses, acabou por demorar dois anos e só em Março de 2006 é 
que a CMB foi notificada da aprovação da revisão proposta. 

No período (2004 e 2005) a entidade proponente e a Inovatec, no 
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âmbito do consórcio a quem foi adjudicada a operacionalização do pro-
jecto, continuaram o trabalho previsto, embora a um ritmo menos vigo-
roso e apesar da indefinição acerca do desfecho do pedido pendente de 
reformulação pela CMB. Neste mesmo período assiste-se ao abandono 
da empresa Cap Gemini Ernest & Young do consórcio responsável pela 
execução do projecto.

3. DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES DESENVOLVIDAS
Na sequência da reestruturação do projecto, motivada pelo desapa-

recimento da empresa Oniway, a equipa responsável pela execução do 
mesmo redefiniu as suas orientações passando a vertente estratégica do 
marketing territorial a assumir maior relevo, sem, no entanto, descurar 
a possibilidade de estabelecimento de novos contactos junto de outras 
operadoras de telecomunicações nacionais, tendo em vista a instalação 
de um serviço de call centre na região.

A redefinição dos objectivos iniciais motivou, consequentemente, 
uma nova abordagem ao projecto consubstanciada em cinco acções, es-
tando prevista a conclusão integral das mesmas até 31 de Outubro de 
2006.

À data da segunda reunião da Comissão de Acompanhamento, o ba-
lanço que o autor faz do nível de concretização de cada uma das acções 
é o seguinte: 

Acção 1 - Inventariar e caracterizar os recursos tecnológicos, huma-
nos e empresariais existentes na região;

As publicações acabadas e já em distribuição cumprem os objectivos 
do projecto para esta acção. Quer o “Atlas TIC de Alto Trás os Montes”, 
quer o estudo sobre “Oferta de recursos humanos qualificados” são con-
tributos estruturantes para as actividades da promoção da região. 

Acção 2 – Definição de arquitecturas e qualificações, em matéria de 
recursos humanos, para call centres distribuídos; 

Os “deliverables” previstos deverão ser integrados numa publicação a 
organizar com o material resultante do workshop e do seminário de en-
cerramento do projecto, esperando-se a sua conclusão dentro do prazo 
estabelecido para o efeito. 

Espera-se que a referida publicação (“Contact centres e periferias: a 
experiência portuguesa”) possa vir a assumir-se como um contributo 
futuras acções afins às realizadas no âmbito deste projecto.
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Acção 3 – Definição e implementação de acções dirigidas para o Ma-
rketing Territorial

No contexto desta acção o autor identifica dois grupos de activida-
des:

1. Produção e difusão de materiais de suporte ao marketing territo-
rial, incluindo o site do projecto, brochuras e cartazes

2. Realização de visitas e reuniões com potenciais investidores.

O autor considera ainda que, o Site do projecto (www.calltm.com) 
possui um razoável nível de concretização técnica, destacando-se a dis-
ponibilização dos conteúdos e matérias produzidos no âmbito do pro-
jecto.

 O “kit de promoção” que pretende servir se suporte às actividades 
de divulgação regional está, na óptica do autor, bastante completo.

Regista-se, ainda, a realização de um conjunto de visitas à região e a 
realização de seminários, vocacionados para a demonstração das poten-
cialidades da região.

Acção 4 – Realização de um Case-Study tendo por base a instalação 
de um protótipo de call centre na região;

O principal contributo do projecto, segundo a opinião do autor, re-
side na instalação e operação em Bragança, de uma unidade (contact 
centre) do grupo PT, que originou a criação de cerca de 50 postos de 
trabalho. 

Espera-se, contudo, que os resultados desta experiência possam vir a 
ser tornados públicos, servindo assim de referencial a projectos futuros.

4. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Num processo de avaliação dos contributos obtidos por via da rea-

lização de um projecto desta natureza dever-se-ão equacionar, em pri-
meira instância, o conjunto dos Factores Críticos de Sucesso que, pela 
positiva ou negativamente, de forma directa ou colateral, condiciona-
ram a execução do projecto.

Deste modo, julga-se pertinente referir um conjunto de factores exó-
genos que condicionaram ou motivaram a realização do conjunto de 
actividades desenvolvidas. Ao nível dos constrangimentos o autor julga 
dignos de registo os seguintes aspectos:

A)  Desaparecimento do parceiro de telecomunicações – Um aspecto 
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que condicionou de forma determinante a execução do projecto 
prende-se com o desaparecimento da empresa Oniway, sobre a 
qual recaiam grandes expectativas e grande parte da responsa-
bilidade de execução do projecto. Neste novo cenário de inter-
venção, todo o trabalho de desenho e concepção inicial deixou 
de fazer sentido, vendo-se os promotores do projecto obrigados 
a um esforço de originalidade tendo em vista a salvaguarda dos 
interesses e compromissos assumidos até à referida data.

B)  Ausência de uma infra-estrutura de comunicações de banda larga 
– a idealização de um qualquer projecto de Marketing Territorial, 
cujo objectivo primário se centre na captação de investimentos 
que promovam o desenvolvimento de serviços tecnológicos avan-
çados e que, no limite, venham a contribuir para a instalação de 
um Cluster territorial na área das tecnologias de informação, a 
par de outros pressupostos, como sejam a existência de mão de 
obra qualificada, deverá atender, sobretudo, a uma premissa bá-
sica que refere a existência de uma infra-estrutura de fibra óptica 
capaz de suportar os serviços mais exigentes e inovadores, em 
matéria de comunicações digitais, que caracterizam os conceitos 
emergentes de Cidades e Regiões do Conhecimento. A inexistên-
cia de uma infra-estrutura desta natureza constitui, na óptica do 
autor, um sério constrangimento a qualquer intenção ou projec-
to que vise a captação de investimentos nos domínios das tec-
nologias de informação e compromete, de forma determinante, 
qualquer esforço de concepção de um Cluster regional em torno 
tecnologias e sistemas de informação.

C) Abandono escolar –  De acordo com dados recolhidos na docu-
mentação que foi disponibilizada, matriculam-se, actualmente, 
no 12º ano cerca de 2600 alunos. Destes, cerca de 1700 comple-
tam o 12º ano. Aproximadamente 400 estudantes ingressam no 
ensino superior público. Admitindo que cerca de 300 entrarão no 
ensino superior privado, poder-se-á desde logo concluir que cerca 
de 1000 jovens que terminam o ensino secundário não ingressam 
no ensino superior. Ainda, de acordo com informação recolhi-
da, passo a citar “a região Alto Trás-os-Montes será das sub-regiões 
deste país em que, pelo menos em termos relativos, o número de 
jovens com 12º ano e disponíveis para o mercado de trabalho será 
maior”. Se, cumulativamente, for analisado  um fenómeno mais 
recente (nomeadamente a partir do momento em que se passou 
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a exigir uma nota mínima de 9,5 nas provas de ingresso ao en-
sino superior) relacionado com a falta de candidatos à obtenção 
de diplomas superiores nos cursos tecnológicos, poder-se-á estar 
a assistir a um sério constrangimento que comprometerá, num 
futuro próximo, qualquer tentativa de desenvolvimento regional 
que passe por políticas de incentivo à fixação de empresas de base 
tecnológica na região.

Em relação ao conjunto de factores de Oportunidade que se julgam 
ter, de algum modo, servido de catalizadores à execução do projecto, o 
autor julga dignos de destaque os seguintes aspectos:

A) Interesse demonstrado pelas autarquias locais – O autor assinala 
pela positiva, o esforço, bem patente na intenção primária deste 
projecto, que as autarquias envolvidas fizeram no sentido da cap-
tação de investimentos externos, que promovessem a criação de 
postos de trabalho na região. A problemática do desenvolvimento 
e da criação de emprego nas zonas menos desenvolvidas (que em 
Portugal coincidem com as zonas ditas ultra-periféricas) conhe-
ceu contornos novos com as modernas tecnologias da informa-
ção e telecomunicações, que anularam ou diluíram muitas das 
barreiras impostas pela distancia e pela localização na prestação 
de certos serviços. As zonas ditas periféricas podem, à luz de uma 
nova sociedade da informação (que preconiza a desmaterializa-
ção de um conjunto de serviços) e desde que devidamente apetre-
chadas com recursos e Know-How qualificado, aspirar à atracção 
de investimentos e, consequentemente, à criação de emprego (al-
tamente) qualificado e permanente nesses sectores de actividade 
económica. 

B) O know-how existente na região – O autor considera assinalável o 
papel, fundamental, que o Instituto Politécnico de Bragança tem 
exercido neste contexto, que por si só é um factor determinante 
para a criação e fixação de mão-de-obra qualificada na região. 
Como corolário de uma estratégia fixada na formação avançada 
do seu corpo docente, o IPB conta, actualmente com cerca de 100 
docentes doutorados (outros 60 docentes encontram-se, à data, 
em fase de conclusão dos seus doutoramentos), de quem se espera 
um contributo em matéria prestação de serviços, com elevado ní-
vel de qualificação técnica e inovação, às empresas e demais ins-
tituições regionais. Recomenda-se, neste cenário uma, cada vez, 
maior aproximação do IPB com os agentes de desenvolvimento 
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regional de forma a poder-se potenciar a transferência do conhe-
cimento e da tecnologia do meio académico para os ambientes 
empresariais.

5. CONCLUSÕES
O autor considera que o projecto CallTM se enquadra numa tenta-

tiva, meritória por parte das autarquias locais envolvidas, de prestação 
de um contributo para a promoção e desenvolvimento regional. Estes 
esforços deveriam passar pela criação de condições à fixação de serviços 
de contact centre na região e pela divulgação das condições de atracti-
vidade, segundo uma perspectiva de Marketing Territorial, que poten-
ciassem a captação de outro tipo de investimentos nos domínios das 
novas tecnologias de informação.  

Dos esforços entretanto feitos e dos contactos efectuados resultou um 
acordo no final de 2004 para a instalação de um call centre em Bragança, 
pela PT Contact. Esta empresa do grupo PT, vocacionada para a explo-
ração de call centres, é o principal operador deste negócio em Portugal. 
O call centre está baseado numa arquitectura IP. A vertente operacional 
encontra-se estável, processando, actualmente, mais de 200 mil chama-
das por mês, representando entre 7 a 8% do movimento (numero de 
chamadas) da PT Contact e empregando cerca de 50 pessoas. 

Pese embora o facto desta concretização ter ficado aquém das inten-
ções originais do projecto, que passavam, também, pela instalação de 
três satélites de comunicações na região aTM, o autor considera que, em 
face dos imprevistos ocorridos, o resultado final acaba por ser bastante 
satisfatório.

No que diz respeito à vertente do Marketing Territorial, e pese embora 
o elevado número de contactos, seminários e visitas realizadas à região, 
que certamente deixaram marcas positivas junto de potenciais investido-
res, o autor considera que este tipo de investidas poderiam ter sido mais 
proveitosas se, a montante das referidas acções de divulgação regional, 
existissem, no terreno, outro tipo de condições, nomeadamente ao nível 
das infra-estruturas de comunicações. Este tido e infra-estruturas (que 
são uma constante nas regiões tecnologicamente mais desenvolvidas) são 
uma condição primária à criação de um, qualquer, cluster regional cen-
trado nos domínios das tecnologias e sistemas de informação. 

O autor assinala, ainda, como um contributo válido, os esforços desen-
volvidos no sentido da recolha de indicadores regionais, que poderão ser-
vir de embrião à construção de um futuro portal de informação regional.  
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