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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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