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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).




