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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 
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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-
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.




