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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.




