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HR PORTUGAL  Wed, 30 Nov 2022

Portuguesa assume cargo de general
manager da Sitel em oito países

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  179,040

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 1,408

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  4,476

TAGS  APCC Contact Centers

Benedita Miranda foi nomeada General manager Multilingual Region, passando a ser 
responsável, para além de Portugal, Itália, Grécia e Espanha, por mais quatro países, 
Bulgária, Egipto, Roménia e Hungria, no Sitel Group.

  
A responsável é licenciada em Psicologia, pela Universidade Lusíada, tem um Executive 
master em Marketing pela Católica Porto Business School e um MBA pelo ESADE, em 
Barcelona. O seu percurso profissional na área do Customer Experience Management teve 
início há mais de 20 anos.

  
Entrou no Sitel Group, em 2010, como Site director. Em 2013, assumiu o cargo de Country 
manager de Portugal, em 2015 passou a liderar a gestão da empresa em Itália e, no início de 
2021, foi nomeada General manager da Sitel em Portugal, Grécia e Itália e agora assume o 
cargo de General manager Multilingual Region para oito mercados. Com a nomeação como 
líder destes novos mercados, Benedita Miranda fica responsável por uma equipa de 10 mil 
colaboradores, no total.

  
Ao longos destes anos, a General manager recebeu, a título pessoal e em nome da empresa, 
distinções a nível nacional e internacional, como o primeiro lugar do Ranking Melhores 
Gestores de Pessoas, em 2016, da Tema Central; seis prémios nos APCC Portugal Best 
Awards (2013, 2014, 2015 e 2017) e  em várias categorias dos European Contact Centre & 
Customer Service Awards 2021 (ECCCSA), onde a Sitel Portugal, em conjunto com a Sitel 
Grécia, recebeu dois importantes prémios – o Gold Award, na categoria “de “Contact Centre 

https://hrportugal.sapo.pt/portuguesa-assume-cargo-de-general-manager-da-sitel-em-oito-paises/
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Awards – Best Pan-European Contact Center” e o Bronze Award na “Employee Experience 
Awards – Performance & Continuous Improvement Team”. ❉
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MSN PORTUGAL  Tue, 29 Nov 2022

Da construção ao retalho, estes são os
perfis mais procurados em 2023. E os mais
bem remunerados

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  846,920

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 6,659

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  21,173

TAGS  Contact Centers

© TVI24
 Da construção ao retalho, estes são os perfis mais procurados em 2023. E os mais bem 

remunerados
  

Com o ano novo a chegar, as consultoras de recursos humanos começam a olhar para o 
mercado de trabalho para retirar aquelas que serão as principais tendências em 2023, em 
cada um dos setores de atividade. Mas, independentemente das características de cada 
indústria, o aumento da digitalização dos negócios, a mobilidade, os novos métodos de 
trabalho, as novas funções, bem como a corrida por talentos, assumem-se como fatores 
transversais a qualquer setor.

  
A previsão é que o mercado não arrefeça no que toca a contratações, enquanto a escassez 
de talento faz, em várias áreas, aumentar salários. Um diretor-geral no setor da indústria, na 
zona de Lisboa, pode receber até 170 mil euros brutos por ano. Já o plafond máximo para a 
mesma função na área do retalho é de 160 mil euros. O maior salto salarial, por sua vez, 
pertence às sociedades de advogados de pequena dimensão e no valor de entrada, com 
uma média de crescimento de 34%.

  
A compensação flexível ganha espaço em alguns setores, complementando a componente 
salarial. A semana de quatro dias de trabalho merece atenção na área do marketing & sales, 
enquanto em IT flex plans, pocket money e stock options são cada vez mais valorizados.

https://www.msn.com/pt-pt/noticias/ultimas/da-constru%c3%a7%c3%a3o-ao-retalho-estes-s%c3%a3o-os-perfis-mais-procurados-em-2023-e-os-mais-bem-remunerados/ar-AA14HjIS?li=BBoPRml
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Da construção ao retalho, passando pela área financeira e pelo marketing, estas são as 
principais tendências em cada setor para 2023, incluindo funções mais procuradas e salários 
praticados, segundo o estudo anual da Michael Page.

  
A passar por uma fase “muito favorável”, os projetos digitais e processos de desenvolvimento 
tecnológico ganham relevância neste setor. Os perfis de controlo interno, marketing e sales, 
encontram-se agora entre os mais desejados. Já “as funções de controlo interno, seja numa 
lógica de corporate & investment banking como de retail banking, continuam a estar numa 
posição de destaque“, revela a Michael Page.

  
Como exemplo de tendência salarial, para a função de corporate finance, a remuneração 
máxima por ir até 90 mil euros brutos por ano, e um analista de risco até 46 mil euros, 
enquanto um responsável financeiro pode ter a remuneração máxima de 70 mil euros. A 
nível global, os perfis qualificados da área da banca registam um aumento de 10% a 15% no 
seu nível salarial.

  
Mantendo a tendência do último ano, o setor da construção deverá continuou a crescer, com 
destaque para um aumento significativo de novas obras, principalmente relacionadas com o 
investimento privado, com a procura acima da oferta. Em 2022, acentuou-se a escassez de 
recursos e de mão-de-obra qualificada no mercado. Os perfis mais procurados estão ligados 
à produção do lado dos empreiteiros: diretores de obra, encarregados gerais, preparadores 
de obra e orçamentistas. Nos promotores procuram-se, sobretudo, gestores de projeto.

  
Já no que toca à perspetiva salarial, comparativamente a 2021, os valores de remuneração 
estagnaram em 2022 na maioria das funções. “A remuneração para o próximo ano (2023) 
pode incluir desde o valor máximo de 110 mil euros para a função de diretor-geral a 35 mil 
euros para um engenheiro fiscal ou de projeto.”

  
“O setor industrial passou por diferentes fases no decorrer de 2022, com um início muito 
positivo e posterior retração no último trimestre, comprometendo a retoma do crescimento. 
Os efeitos da guerra na Ucrânia em indústrias chave, como a automóvel e alimentar e o 
aumento da inflação, provocaram impacto ao nível das políticas salariais e de recursos 
humanos das empresas. Não obstante, o desemprego na indústria e serviços mantém-se em 
níveis muito baixos, o que faz prever um equilíbrio no mercado de trabalho e nas 
oportunidades de emprego para o início do próximo ano”, comenta a recrutadora.

  
Entre os perfis mais procurados, destacam-se os engenheiros de processo, engenheiros de 
melhoria contínua, gestores de produção, técnicos de manutenção, gestores de projeto e 
engenheiros de produto.
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Neste setor, a par do salário e estabilidade contratual, os candidatos procuram benefícios 
como flexibilidade, e preferência para o trabalho remoto. A nível técnico, observa-se maior 
interesse por projetos de dimensão internacional e preferência por ambientes otimizados e 
automatizados, assentes nos novos conceitos de “fábrica limpa”, indústria 4.0 e LEAN 
Manufacturing.

  
Os níveis salariais em áreas técnicas de engenharia têm vindo a crescer nos últimos anos, 
com aumentos de 20% nos últimos dois anos em áreas como a automação e robótica, gestão 
de projetos, manutenção, engenharia de campo e logística. Como indicação, na indústria, na 
zona de Lisboa, um diretor-geral pode auferir entre 110 a 170 mil euros por ano, e um 
diretor de operações até 92 mil euros.

  
A procura de perfis financeiros, nomeadamente para funções de controlling, contabilidade e 
direção financeira, tem tido um aumento gradual nos últimos anos. “PME que procuram 
profissionalizar as suas equipas, bem como multinacionais e empresas de SSC, têm sido os 
principais players no que respeita a novas contratações, criando uma enorme dinâmica no 
mercado de trabalho nestas áreas”, explica a Michael Page.

  
As empresas procuram perfis que demonstrem capacidade analítica e espírito crítico, 
integrados em equipas multidisciplinares que trabalham, em conjunto, projetos transversais 
e em estreita parceria com as equipas de gestão de topo. Soft skills como a capacidade de 
comunicação com diferentes interlocutores, hands on approach, orientação para resultados 
e para a melhoria contínua de processos continuam a ser altamente valorizadas.

  
Neste contexto, tem havido um aumento salarial em funções como controlling, contabilidade 
e direção financeira. Nas funções de direção, como a de controller financeiro, o salário oscila 
entre 23.800 a 49 mil euros brutos por ano enquanto um auditor externo pode ganhar até 
46.200 euros. De um modo geral, houve um incremento global na ordem dos 10% dos perfis 
especializados na área financeira, com particular incidência em áreas tipicamente menos 
abrangidas por este tipo de mutações como são a contabilidade ou algumas funções 
transacionais do processo financeiro.

  
Em 2022, o setor de Healthcare & Life Sciences foi dos mais dinâmicos. Ao contrário de anos 
anteriores, as áreas mais técnicas foram as que apresentaram maior crescimento, 
nomeadamente qualidade, assuntos regulamentares e direção técnica (QP’s). Na área 
comercial, destacam-se as posições de desenvolvimento de negócio internacional, tanto ao 
nível de especialistas como de management (com maior destaque na área do canábis 
medicinal), assim como key account managers transversalmente aos vários subsetores (no 
entanto, com maior procura pela área de consumer healthcare).
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Na área do marketing, tem existido um enorme investimento na maior qualificação destes 
profissionais, destacando-se a aposta em competências de marketing digital e ecommerce.

  
Salário, boa reputação da empresa e trabalho flexível continuam a ser fatores decisivos para 
atração e retenção de talento neste setor. Nas funções comerciais, um business unit 
manager (cargo máximo) pode auferir até 150 mil euros, enquanto no departamento 
médico, um diretor médico pode atingir os 130 mil euros, numa média salarial sem grandes 
variações relativamente ao ano anterior.

  
Com a retoma na área de hotelaria e do turismo, registou-se um crescimento gradual ao 
longo de 2022, com “recordes de faturação em alguns momentos face a 2019, bem como 
com perspetivas de evolução em 2023”. “Neste contexto, os salários tornaram-se mais 
competitivos, há uma maior capacidade para a captação de candidatos, num mercado onde 
a oferta é consideravelmente maior que os profissionais disponíveis.”

  
A dificuldade no recrutamento de perfis para o setor da hotelaria e turismo contribuiu para 
um ligeiro aumento salarial neste setor e foco na implementação de outras medidas com 
benefícios para os colaboradores, como folgas fixas ou juntas, fins de semana livres por mês, 
seguro de saúde, subsídio de alimentação, entre outros”, refere a consultora de RH.

  
Como referência salarial, um diretor-geral de operações pode auferir até 110 mil euros e um 
diretor de hotel até 90 mil euros, ambos na zona de Lisboa. Os salários na área, em funções 
mais operacionais, aumentaram entre 5% e 10%.

  
“No decorrer de 2022, registou-se uma procura considerável por profissionais da área 
financeira com skills ao nível de IFRS17, risco e planeamento e controlo de gestão. Este fator 
deve-se à entrada em vigor desta norma em janeiro de 2023, antecipando que no próximo 
ano continuará a haver crescimento nesta área para consolidação do report financeiro das 
seguradoras em IFRS17.”

  
Neste setor, observou-se particular crescimento nas funções de PMO estratégico, 
responsável de gestão de contas/clientes e nas áreas de marketing, sobretudo canal digital e 
CX. Ao nível de áreas técnicas, mantem-se a tendência em área de risco, data analytics e 
subscrição.

  
A flexibilidade continua a ser um fator importante no recrutamento e registou-se ainda um 
aumento dos flex benefits. Na vertente remuneratória, o salário de um gestor de sinistros 
começa nos 16.800 euros e de um atuário nos 67.804. Nas funções de negócio, um diretor 
comercial brookers pode auferir até 120 mil euros brutos anuais.
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Neste setor, o salário continua a ser crucial para atrair talento, com valores superiores aos 
praticados na generalidade dos setores e com benefícios associados que são cada vez mais 
valorizados, como flex plans, pocket money e stock options. Um chief information officer 
(CIO) pode auferir anualmente entre 80 mil euros a 130 mil euros brutos anuais e um chief 
tecnology officer (CTO) até 140 mil euros. De notar ainda um aumento salarial geral na 
ordem dos 10% a 15% face ao ano anterior.

  
No que toca à procura, reforça-se a procura de perfis especializados, principalmente nas 
áreas de cyber segurança, IoT, cloud, CRM, ERP, machine learning e big data.

  
O aumento na procura de profissionais de logística e supply chain foi observado, 
principalmente, em setores industriais, retalho e construção. Os perfis mais procurados são 
essencialmente de middle management, onde se destacam as funções de customer service, 
supervisor de logística, responsável de operações e comprador sénior. Também as posições 
de top management cresceram em procura, nomeadamente as funções de diretor de 
operações, diretor de logística, diretor de supply chain e diretor de compras.

  
A escassez de talento traduziu-se num aumento entre 5% e 8% dos salários em geral. Na 
área de supply chain, a função de supply chain analyst pode auferir até 28 mil euros e um 
diretor de compras até 110 mil euros, enquanto na área de logística, o plafond de 
remuneração máximo de 90 mil euros cabe ao cargo de diretor.

  
No setor de recursos humanos, é esperado que se mantenha o investimento por parte das 
empresas na gestão e desenvolvimento dos seus talentos, com políticas avançadas de RH e 
foco numa abordagem analítica e interdisciplinar. Observou-se uma maior procura de perfis 
de HR operations, destacando a importância de indicadores no setor, através do 
desenvolvimento de KPI, esquemas de payroll, forte planeamento de C&B e controlo de 
custos.

  
O pacote salarial continua a ser um fator importante — nas grandes empresas e 
multinacionais, um diretor de RH pode

  
auferir entre 49 mil a 84 mil euros (um crescimento na ordem dos 5% para 2023) — mas não 
decisivo. “Outros benefícios como a cultura e clima organizacional, oportunidades de 
formação, desenvolvimento e crescimento, bem como o equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional são cada vez mais importantes na tomada de decisão.”
 
“Se no primeiro trimestre, a procura por novos perfis foi mais focada na vertente digital, nos 
trimestres seguintes observou-se um aumento da procura por perfis de operação, ou seja, 
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vendedores e gestores de loja. Este dinamismo do mercado poderá ser explicado pelas 
transformações digitais e de logística que as empresas estão a desenvolver, mas também 
pelo grande investimento internacional em Portugal com a chegada de novos players que 
oferecem condições de trabalho mais aliciantes”, justifica a Michael Page.

  
Os candidatos procuram melhores condições salariais, mas também outras regalias, 
nomeadamente o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Nas funções com 
turnos rotativos, observa-se uma procura por funções com horários mais estáveis, nas 
funções de sede procuram-se projetos com possibilidade de trabalhar em modelo híbrido.

  
Relativamente à remuneração, e observando-se um aumento salarial médio de 5% para 
funções qualificadas, nas funções de direção, a posição de diretor-geral pode auferir até 160 
mil euros e de diretor de marketing até 130 mil euros. Nas funções de compras, o retail 
manager pode ganhar entre 42 e 63 mil euros, enquanto nas funções de operações no 
retalho alimentar e especializado de grande dimensão, a remuneração máxima de 80 mil 
euros cabe ao diretor comercial de retalho.

  
“À medida que os players atingem um estágio de maturidade interessante, entregando 
trabalho de alta qualidade, compromisso e taxas de ROI muito interessantes, mantém-se a 
tendência de trazer mais processos para Portugal e ampliar os já existentes.”

  
Neste contexto, os salários aumentaram significativamente, entre 10% e 15%, nos últimos 
anos nos mercados mais dinâmicos, sobretudo para cargos que exigem competências 
linguísticas como alemão, francês e italiano, onde o aumento chegou aos 25% em alguns 
projetos. A remuneração de um manager (head of SSC/head of GBS) pode atingir os 154 mil 
euros, de accounts payable manager até 56 mil euros, um purchase-to-Pay team Leader até 
120 mil euros, enquanto um especialista purchase-to-pay pode auferir cerca de 28 mil euros.

  
“O dinamismo que se tem verificado no mercado de trabalho português e a sucessiva 
escassez de recursos faz com que os salários tenham vindo a subir fruto das novas 
competências técnicas, comportamentais e experiência profissional. Acresce ainda o facto de 
Portugal ter vindo a posicionar-se como um hub para o atendimento bilingue de diversos 
países, tendência que aumentou em 2022″, comenta a Michael Page.

  
A par deste aumento na procura de operadores especializados verificou-se também um 
aumento significativo dos valores de remuneração neste setor. Os BPO, que até há pouco 
tempo mantinham os valores alinhados com o salário mínimo, vêm-se obrigados a aumentar 
salários para conseguir reter talento, que são tão mais elevados quanto mais específicas ou 
técnicas as competências que procuram.
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Como referência, nas empresas de grande dimensão e multinacionais, um customer service 
specialist pode ganhar até 18.200 euros por ano, um operador de backoffice (Países 
Nórdicos) até 28 mil euros e para a função de contact center manager o plafond máximo 
pode ir até aos 63 mil euros. Os salários na área aumentaram, de uma forma geral, 5% 
relativamente ao ano passado.

  
“Perfis dinâmicos e jovens, com licenciatura e domínio de línguas, sobretudo inglês 
(obrigatório), são os mais procurados. Por outro lado, os candidatos valorizam projetos que 
lhes permitam maior estabilidade, flexibilidade e condições salariais, onde possam adquirir 
novas competências e obter possibilidades de crescimento dentro das organizações.”

  
Em 2023 prevê-se que os salários em geral sofram uma valorização entre 2% e 4%. Ainda 
assim, em setores mais dinâmicos, o aumento já está a superar este limite, apesar de 
bastante abaixo da taxa de inflação que irá continuar a sentir-se no próximo ano.

  
“As equipas de gestão, a par dos RH, tentaram nos últimos tempos criar e implementar 
modelos de colaboração que possam agradar a todos, aos que preferem o trabalho 
presencial e aos que preferem o regime remoto ou híbrido. Também os conceitos de saúde 
mental e well being, estão na ordem do dia e a semana de quatro dias de trabalho começa a 
ganhar expressão junto de alguns setores para atrair talento. A procura de profissionais 
versáteis, mas simultaneamente especializados nas funções, é uma tendência mais global, 
enquanto em Portugal se assiste à propensão de as empresas contratarem profissionais com 
background na indústria e nas funções que irão exercer. Este registo faz com que da parte 
dos candidatos a mudança represente muitas vezes um mero upgrade salarial.”

  
Na área comercial, a procura recai na venda técnica e consultiva orientada para a satisfação 
e fidelização do cliente, enquanto nas equipas de marketing, com a ascensão dos dados, os 
skills analíticos e digitais são relevantes em qualquer indústria.

  
No que toca à remuneração, nas funções de marketing e comunicação generalistas, um 
diretor de marketing pode receber até 85 mil euros por ano e um diretor de comunicação 
até 72 mil euros. Já nas funções ligadas ao marketing digital, o plafond máximo é de 110 mil 
euros para a função de diretor de e-commerce. Numa análise generalizada, em marketing 
digital e e-commerce, os salários dos quadros executivos especializados em 2022 subiram 
5,8%. Em vendas, com oscilações consoante o setor e função, a média de subida salarial foi 
de 4,5%.

  
“Seguindo a tendência do último ano, regista-se uma crescente especialização dos perfis que 
desempenham funções de assessoria, o que se traduz num aumento gradual dos pacotes 
remuneratórios destas funções. A procura de perfis dinâmicos e com competências de real 
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suporte ao negócio, com background em áreas de formação como direito, gestão, línguas e 
literatura, é valorizada pelos empregadores, assim como a capacidade de trabalho de forma 
autónoma e o pensamento crítico”, esclarece a empresa.

  
Relativamente às tendências salariais, nos últimos anos verificou-se uma crescente procura 
de perfis e competências administrativas por parte das organizações, justificada pela 
crescente aposta de empresas multinacionais em Portugal com referências salariais 
superiores às do mercado nacional. Em termos de remunerações, a função de secretária de 
CEO e de presidência, por exemplo, pode alcançar os 46.200 euros brutos por ano, seguindo-
se a de secretária de administração, com um máximo de 38 mil euros por ano. Em termos 
globais, os perfis qualificados nesta área registaram um aumento entre os 5% e os 10%.

  
O regresso à normalidade em 2022 contribuiu para o extremo dinamismo do mercado de 
trabalho, onde a procura por perfis das Sociedades de Advogados aumentou rapidamente. 
Os perfis de advogado mais procurados continuaram a ser aqueles com senioridade entre os 
dois e os cinco anos de experiência pós agregação. Ao contrário dos anos anteriores, a 
procura por perfis mais seniores (com mais de cinco anos pós agregação), por parte de 
Sociedades de Advogados, cresceu em determinadas áreas tais como contencioso, público, 
corporate e M&A, bancário e financeiro, regulatório e

  
concorrência, fiscal e imobiliário.”

  
“O setor ficou marcado por um aumento salarial significativo na grande maioria das 
sociedades, independentemente da dimensão, numa ótica de retenção das camadas mais 
juniores e intermédias, com o intuito de contrariar a grande rotatividade que caracteriza as 
principais sociedades”, continua a Michael Page.

  
No que diz respeito à remuneração variável, a maioria das sociedades manteve os valores, 
esforçando-se por se tornar mais criativa e competitiva em matéria de fringe benefits e 
possibilidade de flexibilidade no que toca a home office. Como exemplos de remuneração 
nas sociedades de advogados, um advogado associado com quatro a sete anos pós 
agregação ronda os 35 mil euros, enquanto um advogado com dez anos pode auferir até 78 
mil euros. O aumento significativo de salários ocorreu nas sociedades de pequena dimensão 
e no valor de entrada, com uma média de crescimento de 34%. ❉
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Com o ano novo a chegar, as consultoras de recursos humanos começam a olhar para o 
mercado de trabalho para retirar aquelas que serão as principais tendências em 2023, em 
cada um dos setores de atividade. Mas, independentemente das características de cada 
indústria, o aumento da digitalização dos negócios, a mobilidade, os novos métodos de 
trabalho, as novas funções, bem como a corrida por talentos, assumem-se como fatores 
transversais a qualquer setor. 
 
 
 
A previsão é que o mercado não arrefeça no que toca a contratações, enquanto a escassez 
de talento faz, em várias áreas, aumentar salários. Um diretor-geral no setor da indústria, na 
zona de Lisboa, pode receber até 170 mil euros brutos por ano. Já o plafond máximo para a 
mesma função na área do retalho é de 160 mil euros. O maior salto salarial, por sua vez, 
pertence às sociedades de advogados de pequena dimensão e no valor de entrada, com 
uma média de crescimento de 34%. 
 
 
 
A compensação flexível ganha espaço em alguns setores, complementando a componente 
salarial. A semana de quatro dias de trabalho merece atenção na área do marketing & sales, 
enquanto em IT flex plans, pocket money e stock options são cada vez mais valorizados. 

https://cnnportugal.iol.pt/emprego/economia/da-construcao-ao-retalho-estes-sao-os-perfis-mais-procurados-em-2023-e-os-mais-bem-remunerados/20221129/6385dc660cf27230dc1a8ac7
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Da construção ao retalho, passando pela área financeira e pelo marketing, estas são as 
principais tendências em cada setor para 2023, incluindo funções mais procuradas e salários 
praticados, segundo o estudo anual da Michael Page. 
 
 
 
A passar por uma fase “muito favorável”, os projetos digitais e processos de desenvolvimento 
tecnológico ganham relevância neste setor. Os perfis de controlo interno, marketing e sales, 
encontram-se agora entre os mais desejados. Já “as funções de controlo interno, seja numa 
lógica de corporate & investment banking como de retail banking, continuam a estar numa 
posição de destaque“, revela a Michael Page. 
 
 
 
Como exemplo de tendência salarial, para a função de corporate finance, a remuneração 
máxima por ir até 90 mil euros brutos por ano, e um analista de risco até 46 mil euros, 
enquanto um responsável financeiro pode ter a remuneração máxima de 70 mil euros. A 
nível global, os perfis qualificados da área da banca registam um aumento de 10% a 15% no 
seu nível salarial. 
 
 
 
Mantendo a tendência do último ano, o setor da construção deverá continuou a crescer, com 
destaque para um aumento significativo de novas obras, principalmente relacionadas com o 
investimento privado, com a procura acima da oferta. Em 2022, acentuou-se a escassez de 
recursos e de mão-de-obra qualificada no mercado. Os perfis mais procurados estão ligados 
à produção do lado dos empreiteiros: diretores de obra, encarregados gerais, preparadores 
de obra e orçamentistas. Nos promotores procuram-se, sobretudo, gestores de projeto. 
 
 
 
Já no que toca à perspetiva salarial, comparativamente a 2021, os valores de remuneração 
estagnaram em 2022 na maioria das funções. “A remuneração para o próximo ano (2023) 
pode incluir desde o valor máximo de 110 mil euros para a função de diretor-geral a 35 mil 
euros para um engenheiro fiscal ou de projeto.” 
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“O setor industrial passou por diferentes fases no decorrer de 2022, com um início muito 
positivo e posterior retração no último trimestre, comprometendo a retoma do crescimento. 
Os efeitos da guerra na Ucrânia em indústrias chave, como a automóvel e alimentar e o 
aumento da inflação, provocaram impacto ao nível das políticas salariais e de recursos 
humanos das empresas. Não obstante, o desemprego na indústria e serviços mantém-se em 
níveis muito baixos, o que faz prever um equilíbrio no mercado de trabalho e nas 
oportunidades de emprego para o início do próximo ano”, comenta a recrutadora. 
 
 
 
Entre os perfis mais procurados, destacam-se os engenheiros de processo, engenheiros de 
melhoria contínua, gestores de produção, técnicos de manutenção, gestores de projeto e 
engenheiros de produto. 
 
 
 
Neste setor, a par do salário e estabilidade contratual, os candidatos procuram benefícios 
como flexibilidade, e preferência para o trabalho remoto. A nível técnico, observa-se maior 
interesse por projetos de dimensão internacional e preferência por ambientes otimizados e 
automatizados, assentes nos novos conceitos de “fábrica limpa”, indústria 4.0 e LEAN 
Manufacturing. 
 
 
 
Os níveis salariais em áreas técnicas de engenharia têm vindo a crescer nos últimos anos, 
com aumentos de 20% nos últimos dois anos em áreas como a automação e robótica, gestão 
de projetos, manutenção, engenharia de campo e logística. Como indicação, na indústria, na 
zona de Lisboa, um diretor-geral pode auferir entre 110 a 170 mil euros por ano, e um 
diretor de operações até 92 mil euros. 
 
 
 
A procura de perfis financeiros, nomeadamente para funções de controlling, contabilidade e 
direção financeira, tem tido um aumento gradual nos últimos anos. “PME que procuram 
profissionalizar as suas equipas, bem como multinacionais e empresas de SSC, têm sido os 
principais players no que respeita a novas contratações, criando uma enorme dinâmica no 
mercado de trabalho nestas áreas”, explica a Michael Page. 
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As empresas procuram perfis que demonstrem capacidade analítica e espírito crítico, 
integrados em equipas multidisciplinares que trabalham, em conjunto, projetos transversais 
e em estreita parceria com as equipas de gestão de topo. Soft skills como a capacidade de 
comunicação com diferentes interlocutores, hands on approach, orientação para resultados 
e para a melhoria contínua de processos continuam a ser altamente valorizadas. 
 
 
 
Neste contexto, tem havido um aumento salarial em funções como controlling, contabilidade 
e direção financeira. Nas funções de direção, como a de controller financeiro, o salário oscila 
entre 23.800 a 49 mil euros brutos por ano enquanto um auditor externo pode ganhar até 
46.200 euros. De um modo geral, houve um incremento global na ordem dos 10% dos perfis 
especializados na área financeira, com particular incidência em áreas tipicamente menos 
abrangidas por este tipo de mutações como são a contabilidade ou algumas funções 
transacionais do processo financeiro. 
 
 
 
Em 2022, o setor de Healthcare & Life Sciences foi dos mais dinâmicos. Ao contrário de anos 
anteriores, as áreas mais técnicas foram as que apresentaram maior crescimento, 
nomeadamente qualidade, assuntos regulamentares e direção técnica (QP’s). Na área 
comercial, destacam-se as posições de desenvolvimento de negócio internacional, tanto ao 
nível de especialistas como de management (com maior destaque na área do canábis 
medicinal), assim como key account managers transversalmente aos vários subsetores (no 
entanto, com maior procura pela área de consumer healthcare). 
 
 
 
Na área do marketing, tem existido um enorme investimento na maior qualificação destes 
profissionais, destacando-se a aposta em competências de marketing digital e ecommerce. 
 
 
 
Salário, boa reputação da empresa e trabalho flexível continuam a ser fatores decisivos para 
atração e retenção de talento neste setor. Nas funções comerciais, um business unit 
manager (cargo máximo) pode auferir até 150 mil euros, enquanto no departamento 
médico, um diretor médico pode atingir os 130 mil euros, numa média salarial sem grandes 
variações relativamente ao ano anterior. 
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Com a retoma na área de hotelaria e do turismo, registou-se um crescimento gradual ao 
longo de 2022, com “recordes de faturação em alguns momentos face a 2019, bem como 
com perspetivas de evolução em 2023”. “Neste contexto, os salários tornaram-se mais 
competitivos, há uma maior capacidade para a captação de candidatos, num mercado onde 
a oferta é consideravelmente maior que os profissionais disponíveis.” 
 
 
 
A dificuldade no recrutamento de perfis para o setor da hotelaria e turismo contribuiu para 
um ligeiro aumento salarial neste setor e foco na implementação de outras medidas com 
benefícios para os colaboradores, como folgas fixas ou juntas, fins de semana livres por mês, 
seguro de saúde, subsídio de alimentação, entre outros”, refere a consultora de RH. 
 
 
 
Como referência salarial, um diretor-geral de operações pode auferir até 110 mil euros e um 
diretor de hotel até 90 mil euros, ambos na zona de Lisboa. Os salários na área, em funções 
mais operacionais, aumentaram entre 5% e 10%. 
 
 
 
“No decorrer de 2022, registou-se uma procura considerável por profissionais da área 
financeira com skills ao nível de IFRS17, risco e planeamento e controlo de gestão. Este fator 
deve-se à entrada em vigor desta norma em janeiro de 2023, antecipando que no próximo 
ano continuará a haver crescimento nesta área para consolidação do report financeiro das 
seguradoras em IFRS17.” 
 
 
 
Neste setor, observou-se particular crescimento nas funções de PMO estratégico, 
responsável de gestão de contas/clientes e nas áreas de marketing, sobretudo canal digital e 
CX. Ao nível de áreas técnicas, mantem-se a tendência em área de risco, data analytics e 
subscrição. 
 
 
 
A flexibilidade continua a ser um fator importante no recrutamento e registou-se ainda um 
aumento dos flex benefits. Na vertente remuneratória, o salário de um gestor de sinistros 
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começa nos 16.800 euros e de um atuário nos 67.804. Nas funções de negócio, um diretor 
comercial brookers pode auferir até 120 mil euros brutos anuais. 
 
 
 
Neste setor, o salário continua a ser crucial para atrair talento, com valores superiores aos 
praticados na generalidade dos setores e com benefícios associados que são cada vez mais 
valorizados, como flex plans, pocket money e stock options. Um chief information officer 
(CIO) pode auferir anualmente entre 80 mil euros a 130 mil euros brutos anuais e um chief 
tecnology officer (CTO) até 140 mil euros. De notar ainda um aumento salarial geral na 
ordem dos 10% a 15% face ao ano anterior. 
 
 
 
No que toca à procura, reforça-se a procura de perfis especializados, principalmente nas 
áreas de cyber segurança, IoT, cloud, CRM, ERP, machine learning e big data. 
 
 
 
O aumento na procura de profissionais de logística e supply chain foi observado, 
principalmente, em setores industriais, retalho e construção. Os perfis mais procurados são 
essencialmente de middle management, onde se destacam as funções de customer service, 
supervisor de logística, responsável de operações e comprador sénior. Também as posições 
de top management cresceram em procura, nomeadamente as funções de diretor de 
operações, diretor de logística, diretor de supply chain e diretor de compras. 
 
 
 
A escassez de talento traduziu-se num aumento entre 5% e 8% dos salários em geral. Na 
área de supply chain, a função de supply chain analyst pode auferir até 28 mil euros e um 
diretor de compras até 110 mil euros, enquanto na área de logística, o plafond de 
remuneração máximo de 90 mil euros cabe ao cargo de diretor. 
 
 
 
No setor de recursos humanos, é esperado que se mantenha o investimento por parte das 
empresas na gestão e desenvolvimento dos seus talentos, com políticas avançadas de RH e 
foco numa abordagem analítica e interdisciplinar. Observou-se uma maior procura de perfis 
de HR operations, destacando a importância de indicadores no setor, através do 
desenvolvimento de KPI, esquemas de payroll, forte planeamento de C&B e controlo de 
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custos. 
 
 
 
O pacote salarial continua a ser um fator importante — nas grandes empresas e 
multinacionais, um diretor de RH pode 
 
auferir entre 49 mil a 84 mil euros (um crescimento na ordem dos 5% para 2023) — mas não 
decisivo. “Outros benefícios como a cultura e clima organizacional, oportunidades de 
formação, desenvolvimento e crescimento, bem como o equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional são cada vez mais importantes na tomada de decisão.”
 
 
 
“Se no primeiro trimestre, a procura por novos perfis foi mais focada na vertente digital, nos 
trimestres seguintes observou-se um aumento da procura por perfis de operação, ou seja, 
vendedores e gestores de loja. Este dinamismo do mercado poderá ser explicado pelas 
transformações digitais e de logística que as empresas estão a desenvolver, mas também 
pelo grande investimento internacional em Portugal com a chegada de novos players que 
oferecem condições de trabalho mais aliciantes”, justifica a Michael Page. 
 
 
 
Os candidatos procuram melhores condições salariais, mas também outras regalias, 
nomeadamente o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Nas funções com 
turnos rotativos, observa-se uma procura por funções com horários mais estáveis, nas 
funções de sede procuram-se projetos com possibilidade de trabalhar em modelo híbrido. 
 
 
 
Relativamente à remuneração, e observando-se um aumento salarial médio de 5% para 
funções qualificadas, nas funções de direção, a posição de diretor-geral pode auferir até 160 
mil euros e de diretor de marketing até 130 mil euros. Nas funções de compras, o retail 
manager pode ganhar entre 42 e 63 mil euros, enquanto nas funções de operações no 
retalho alimentar e especializado de grande dimensão, a remuneração máxima de 80 mil 
euros cabe ao diretor comercial de retalho. 
 
 
 
“À medida que os players atingem um estágio de maturidade interessante, entregando 
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trabalho de alta qualidade, compromisso e taxas de ROI muito interessantes, mantém-se a 
tendência de trazer mais processos para Portugal e ampliar os já existentes.” 
 
 
 
Neste contexto, os salários aumentaram significativamente, entre 10% e 15%, nos últimos 
anos nos mercados mais dinâmicos, sobretudo para cargos que exigem competências 
linguísticas como alemão, francês e italiano, onde o aumento chegou aos 25% em alguns 
projetos. A remuneração de um manager (head of SSC/head of GBS) pode atingir os 154 mil 
euros, de accounts payable manager até 56 mil euros, um purchase-to-Pay team Leader até 
120 mil euros, enquanto um especialista purchase-to-pay pode auferir cerca de 28 mil euros. 
 
 
 
“O dinamismo que se tem verificado no mercado de trabalho português e a sucessiva 
escassez de recursos faz com que os salários tenham vindo a subir fruto das novas 
competências técnicas, comportamentais e experiência profissional. Acresce ainda o facto de 
Portugal ter vindo a posicionar-se como um hub para o atendimento bilingue de diversos 
países, tendência que aumentou em 2022″, comenta a Michael Page. 
 
 
 
A par deste aumento na procura de operadores especializados verificou-se também um 
aumento significativo dos valores de remuneração neste setor. Os BPO, que até há pouco 
tempo mantinham os valores alinhados com o salário mínimo, vêm-se obrigados a aumentar 
salários para conseguir reter talento, que são tão mais elevados quanto mais específicas ou 
técnicas as competências que procuram. 
 
 
 
Como referência, nas empresas de grande dimensão e multinacionais, um customer service 
specialist pode ganhar até 18.200 euros por ano, um operador de backoffice (Países 
Nórdicos) até 28 mil euros e para a função de contact center manager o plafond máximo 
pode ir até aos 63 mil euros. Os salários na área aumentaram, de uma forma geral, 5% 
relativamente ao ano passado. 
 
 
 
“Perfis dinâmicos e jovens, com licenciatura e domínio de línguas, sobretudo inglês 
(obrigatório), são os mais procurados. Por outro lado, os candidatos valorizam projetos que 
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lhes permitam maior estabilidade, flexibilidade e condições salariais, onde possam adquirir 
novas competências e obter possibilidades de crescimento dentro das organizações.” 
 
 
 
Em 2023 prevê-se que os salários em geral sofram uma valorização entre 2% e 4%. Ainda 
assim, em setores mais dinâmicos, o aumento já está a superar este limite, apesar de 
bastante abaixo da taxa de inflação que irá continuar a sentir-se no próximo ano. 
 
 
 
“As equipas de gestão, a par dos RH, tentaram nos últimos tempos criar e implementar 
modelos de colaboração que possam agradar a todos, aos que preferem o trabalho 
presencial e aos que preferem o regime remoto ou híbrido. Também os conceitos de saúde 
mental e well being, estão na ordem do dia e a semana de quatro dias de trabalho começa a 
ganhar expressão junto de alguns setores para atrair talento. A procura de profissionais 
versáteis, mas simultaneamente especializados nas funções, é uma tendência mais global, 
enquanto em Portugal se assiste à propensão de as empresas contratarem profissionais com 
background na indústria e nas funções que irão exercer. Este registo faz com que da parte 
dos candidatos a mudança represente muitas vezes um mero upgrade salarial.” 
 
 
 
Na área comercial, a procura recai na venda técnica e consultiva orientada para a satisfação 
e fidelização do cliente, enquanto nas equipas de marketing, com a ascensão dos dados, os 
skills analíticos e digitais são relevantes em qualquer indústria. 
 
 
 
No que toca à remuneração, nas funções de marketing e comunicação generalistas, um 
diretor de marketing pode receber até 85 mil euros por ano e um diretor de comunicação 
até 72 mil euros. Já nas funções ligadas ao marketing digital, o plafond máximo é de 110 mil 
euros para a função de diretor de e-commerce. Numa análise generalizada, em marketing 
digital e e-commerce, os salários dos quadros executivos especializados em 2022 subiram 
5,8%. Em vendas, com oscilações consoante o setor e função, a média de subida salarial foi 
de 4,5%. 
 
 
 
“Seguindo a tendência do último ano, regista-se uma crescente especialização dos perfis que 



Page 23 of 134
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 12 Dec 2022

desempenham funções de assessoria, o que se traduz num aumento gradual dos pacotes 
remuneratórios destas funções. A procura de perfis dinâmicos e com competências de real 
suporte ao negócio, com background em áreas de formação como direito, gestão, línguas e 
literatura, é valorizada pelos empregadores, assim como a capacidade de trabalho de forma 
autónoma e o pensamento crítico”, esclarece a empresa. 
 
 
 
Relativamente às tendências salariais, nos últimos anos verificou-se uma crescente procura 
de perfis e competências administrativas por parte das organizações, justificada pela 
crescente aposta de empresas multinacionais em Portugal com referências salariais 
superiores às do mercado nacional. Em termos de remunerações, a função de secretária de 
CEO e de presidência, por exemplo, pode alcançar os 46.200 euros brutos por ano, seguindo-
se a de secretária de administração, com um máximo de 38 mil euros por ano. Em termos 
globais, os perfis qualificados nesta área registaram um aumento entre os 5% e os 10%. 
 
 
 
O regresso à normalidade em 2022 contribuiu para o extremo dinamismo do mercado de 
trabalho, onde a procura por perfis das Sociedades de Advogados aumentou rapidamente. 
Os perfis de advogado mais procurados continuaram a ser aqueles com senioridade entre os 
dois e os cinco anos de experiência pós agregação. Ao contrário dos anos anteriores, a 
procura por perfis mais seniores (com mais de cinco anos pós agregação), por parte de 
Sociedades de Advogados, cresceu em determinadas áreas tais como contencioso, público, 
corporate e M&A, bancário e financeiro, regulatório e 
 
concorrência, fiscal e imobiliário.” 
 
 
 
“O setor ficou marcado por um aumento salarial significativo na grande maioria das 
sociedades, independentemente da dimensão, numa ótica de retenção das camadas mais 
juniores e intermédias, com o intuito de contrariar a grande rotatividade que caracteriza as 
principais sociedades”, continua a Michael Page. 
 
 
 
No que diz respeito à remuneração variável, a maioria das sociedades manteve os valores, 
esforçando-se por se tornar mais criativa e competitiva em matéria de fringe benefits e 
possibilidade de flexibilidade no que toca a home office. Como exemplos de remuneração 
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nas sociedades de advogados, um advogado associado com quatro a sete anos pós 
agregação ronda os 35 mil euros, enquanto um advogado com dez anos pode auferir até 78 
mil euros. O aumento significativo de salários ocorreu nas sociedades de pequena dimensão 
e no valor de entrada, com uma média de crescimento de 34%. ❉
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Da construção ao retalho, passando pela área financeira e pelo marketing, estas são as 
principais tendências em cada setor para 2023, incluindo funções mais procuradas e salários 
praticados.

  
Com o ano novo a chegar, as consultoras de recursos humanos começam a olhar para o 
mercado de trabalho para retirar aquelas que serão as principais tendências em 2023, em 
cada um dos setores de atividade. Mas, independentemente das características de cada 
indústria, o aumento da digitalização dos negócios , a mobilidade, os novos métodos de 
trabalho , as novas funções , bem como a corrida por talentos , assumem-se como fatores 
transversais a qualquer setor.

  
A previsão é que o mercado não arrefeça no que toca a contratações, enquanto a escassez 
de talento faz, em várias áreas, aumentar salários. Um diretor-geral no setor da indústria, na 
zona de Lisboa, pode receber até 170 mil euros brutos por ano. Já o plafond máximo para a 
mesma função na área do retalho é de 160 mil euros. O maior salto salarial, por sua vez, 
pertence às sociedades de advogados de pequena dimensão e no valor de entrada, com 
uma média de crescimento de 34%.

  
 A compensação flexível ganha espaço em alguns setores, complementando a componente 
salarial. A semana de quatro dias de trabalho merece atenção na área do marketing & sales , 
enquanto em IT flex plans , pocket money e stock options são cada vez mais valorizados.

https://eco.sapo.pt/2022/11/29/da-construcao-ao-retalho-estes-sao-os-perfis-mais-procurados-em-2023-e-os-mais-bem-remunerados/
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Da construção ao retalho, passando pela área financeira e pelo marketing, estas são as 
principais tendências em cada setor para 2023, incluindo funções mais procuradas e salários 
praticados, segundo o estudo anual da Michael Page.

  
Banking & Financial

  
A passar por uma fase “muito favorável”, os projetos digitais e processos de desenvolvimento 
tecnológico ganham relevância neste setor. Os perfis de controlo interno, marketing e sales, 
encontram-se agora entre os mais desejados. Já “ as funções de controlo interno , seja numa 
lógica de corporate & investment banking como de retail banking, continuam a estar numa 
posição de destaque “, revela a Michael Page.

  
 Como exemplo de tendência salarial, para a função de corporate finance, a remuneração 
máxima por ir até 90 mil euros brutos por ano, e um analista de risco até 46 mil euros, 
enquanto um responsável financeiro pode ter a remuneração máxima de 70 mil euros. A 
nível global, os perfis qualificados da área da banca registam um aumento de 10% a 15% no 
seu nível salarial.

  
Construção

  
Mantendo a tendência do último ano, o setor da construção deverá continuou a crescer, com 
destaque para um aumento significativo de novas obras, principalmente relacionadas com o 
investimento privado, com a procura acima da oferta. Em 2022, acentuou-se a escassez de 
recursos e de mão-de-obra qualificada no mercado. Os perfis mais procurados estão ligados 
à produção do lado dos empreiteiros: diretores de obra, encarregados gerais, preparadores 
de obra e orçamentistas. Nos promotores procuram-se, sobretudo, gestores de projeto.

  
 Já no que toca à perspetiva salarial, comparativamente a 2021, os valores de remuneração 
estagnaram em 2022 na maioria das funções. “A remuneração para o próximo ano (2023) 
pode incluir desde o valor máximo de 110 mil euros para a função de diretor-geral a 35 mil 
euros para um engenheiro fiscal ou de projeto .”

  
Engineering & Manufacturing

  
“O setor industrial passou por diferentes fases no decorrer de 2022, com um início muito 
positivo e posterior retração no último trimestre, comprometendo a retoma do crescimento. 
Os efeitos da guerra na Ucrânia em indústrias chave, como a automóvel e alimentar e o 
aumento da inflação, provocaram impacto ao nível das políticas salariais e de recursos 
humanos das empresas. Não obstante, o desemprego na indústria e serviços mantém-se em 
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níveis muito baixos, o que faz prever um equilíbrio no mercado de trabalho e nas 
oportunidades de emprego para o início do próximo ano”, comenta a recrutadora.

  
Entre os perfis mais procurados, destacam-se os engenheiros de processo, engenheiros de 
melhoria contínua, gestores de produção, técnicos de manutenção, gestores de projeto e 
engenheiros de produto.

  
 Neste setor, a par do salário e estabilidade contratual, os candidatos procuram benefícios 
como flexibilidade, e preferência para o trabalho remoto. A nível técnico, observa-se maior 
interesse por projetos de dimensão internacional e preferência por ambientes otimizados e 
automatizados, assentes nos novos conceitos de “fábrica limpa”, indústria 4.0 e LEAN 
Manufacturing.

  
Os níveis salariais em áreas técnicas de engenharia têm vindo a crescer nos últimos anos, 
com aumentos de 20% nos últimos dois anos em áreas como a automação e robótica, gestão 
de projetos, manutenção, engenharia de campo e logística. Como indicação, na indústria, na 
zona de Lisboa, um diretor-geral pode auferir entre 110 a 170 mil euros por ano, e um 
diretor de operações até 92 mil euros.

  
 Finance

  
A procura de perfis financeiros, nomeadamente para funções de controlling, contabilidade e 
direção financeira, tem tido um aumento gradual nos últimos anos. “PME que procuram 
profissionalizar as suas equipas, bem como multinacionais e empresas de SSC, têm sido os 
principais players no que respeita a novas contratações, criando uma enorme dinâmica no 
mercado de trabalho nestas áreas”, explica a Michael Page.

  
As empresas procuram perfis que demonstrem capacidade analítica e espírito crítico, 
integrados em equipas multidisciplinares que trabalham, em conjunto, projetos transversais 
e em estreita parceria com as equipas de gestão de topo. Soft skills como a capacidade de 
comunicação com diferentes interlocutores, hands on approach , orientação para resultados 
e para a melhoria contínua de processos continuam a ser altamente valorizadas.

  
Neste contexto, tem havido um aumento salarial em funções como controlling, contabilidade 
e direção financeira. Nas funções de direção, como a de controller financeiro, o salário oscila 
entre 23.800 a 49 mil euros brutos por ano enquanto um auditor externo pode ganhar até 
46.200 euros. De um modo geral, houve um incremento global na ordem dos 10% dos perfis 
especializados na área financeira, com particular incidência em áreas tipicamente menos 
abrangidas por este tipo de mutações como são a contabilidade ou algumas funções 
transacionais do processo financeiro.
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Healthcare & Life Sciences

  
Em 2022, o setor de Healthcare & Life Sciences foi dos mais dinâmicos. Ao contrário de anos 
anteriores, as áreas mais técnicas foram as que apresentaram maior crescimento, 
nomeadamente qualidade, assuntos regulamentares e direção técnica (QP’s). Na área 
comercial, destacam-se as posições de desenvolvimento de negócio internacional, tanto ao 
nível de especialistas como de management (com maior destaque na área do canábis 
medicinal), assim como key account managers transversalmente aos vários subsetores (no 
entanto, com maior procura pela área de consumer healthcare).

  
 Na área do marketing, tem existido um enorme investimento na maior qualificação destes 
profissionais, destacando-se a aposta em competências de marketing digital e ecommerce .

  
 Salário, boa reputação da empresa e trabalho flexível continuam a ser fatores decisivos para 
atração e retenção de talento neste setor. Nas funções comerciais, um business unit 
manager (cargo máximo) pode auferir até 150 mil euros , enquanto no departamento 
médico, um diretor médico pode atingir os 130 mil euros , numa média salarial sem grandes 
variações relativamente ao ano anterior.

  
Hospitality & Leisure

  
Com a retoma na área de hotelaria e do turismo, registou-se um crescimento gradual ao 
longo de 2022, com “recordes de faturação em alguns momentos face a 2019, bem como 
com perspetivas de evolução em 2023”. “Neste contexto, os salários tornaram-se mais 
competitivos, há uma maior capacidade para a captação de candidatos, num mercado onde 
a oferta é consideravelmente maior que os profissionais disponíveis.”

  
A dificuldade no recrutamento de perfis para o setor da hotelaria e turismo contribuiu para 
um ligeiro aumento salarial neste setor e foco na implementação de outras medidas com 
benefícios para os colaboradores, como folgas fixas ou juntas, fins de semana livres por mês, 
seguro de saúde, subsídio de alimentação, entre outros”, refere a consultora de RH.

  
Como referência salarial, um diretor-geral de operações pode auferir até 110 mil euros e um 
diretor de hotel até 90 mil euros , ambos na zona de Lisboa. Os salários na área, em funções 
mais operacionais, aumentaram entre 5% e 10%.

  
Insurance

  
“No decorrer de 2022, registou-se uma procura considerável por profissionais da área 
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financeira com skills ao nível de IFRS17, risco e planeamento e controlo de gestão . Este fator 
deve-se à entrada em vigor desta norma em janeiro de 2023, antecipando que no próximo 
ano continuará a haver crescimento nesta área para consolidação do report financeiro das 
seguradoras em IFRS17.”

  
Neste setor, observou-se particular crescimento nas funções de PMO estratégico, 
responsável de gestão de contas/clientes e nas áreas de marketing , sobretudo canal digital e 
CX. Ao nível de áreas técnicas, mantem-se a tendência em área de risco, data analytics e 
subscrição.

  
A flexibilidade continua a ser um fator importante no recrutamento e registou-se ainda um 
aumento dos flex benefits. Na vertente remuneratória, o salário de um gestor de sinistros 
começa nos 16.800 euros e de um atuário nos 67.804 . Nas funções de negócio, um diretor 
comercial brookers pode auferir até 120 mil euros brutos anuais .

  
Information technology

  
Neste setor, o salário continua a ser crucial para atrair talento, com valores superiores aos 
praticados na generalidade dos setores e com benefícios associados que são cada vez mais 
valorizados, como flex plans, pocket money e stock options . Um chief information officer 
(CIO) pode auferir anualmente entre 80 mil euros a 130 mil euros brutos anuais e um chief 
tecnology officer (CTO) até 140 mil euros. De notar ainda um aumento salarial geral na 
ordem dos 10% a 15% face ao ano anterior.

  
No que toca à procura, reforça-se a procura de perfis especializados, principalmente nas 
áreas de cyber segurança, IoT, cloud, CRM, ERP, machine learning e big data .

  
 Logística

  
O aumento na procura de profissionais de logística e supply chain foi observado, 
principalmente, em setores industriais, retalho e construção. Os perfis mais procurados são 
essencialmente de middle management , onde se destacam as funções de customer service, 
supervisor de logística, responsável de operações e comprador sénior. Também as posições 
de top management cresceram em procura, nomeadamente as funções de diretor de 
operações, diretor de logística, diretor de supply chain e diretor de compras.

  
 A escassez de talento traduziu-se num aumento entre 5% e 8% dos salários em geral. Na 
área de supply chain, a função de supply chain analyst pode auferir até 28 mil euros e um 
diretor de compras até 110 mil euros , enquanto na área de logística, o plafond de 
remuneração máximo de 90 mil euros cabe ao cargo de diretor .
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Recursos humanos

  
No setor de recursos humanos, é esperado que se mantenha o investimento por parte das 
empresas na gestão e desenvolvimento dos seus talentos , com políticas avançadas de RH e 
foco numa abordagem analítica e interdisciplinar. Observou-se uma maior procura de perfis 
de HR operations , destacando a importância de indicadores no setor, através do 
desenvolvimento de KPI, esquemas de payroll, forte planeamento de C&B e controlo de 
custos.

  
O pacote salarial continua a ser um fator importante — nas grandes empresas e 
multinacionais, um diretor de RH pode auferir entre 49 mil a 84 mil euros (um crescimento 
na ordem dos 5% para 2023) — mas não decisivo. “Outros benefícios como a cultura e clima 
organizacional, oportunidades de formação, desenvolvimento e crescimento, bem como o 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional são cada vez mais importantes na tomada de 
decisão.”

  
Retail

  
“Se no primeiro trimestre, a procura por novos perfis foi mais focada na vertente digital , nos 
trimestres seguintes observou-se um aumento da procura por perfis de operação , ou seja, 
vendedores e gestores de loja. Este dinamismo do mercado poderá ser explicado pelas 
transformações digitais e de logística que as empresas estão a desenvolver, mas também 
pelo grande investimento internacional em Portugal com a chegada de novos players que 
oferecem condições de trabalho mais aliciantes”, justifica a Michael Page.

  
Os candidatos procuram melhores condições salariais, mas também outras regalias, 
nomeadamente o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Nas funções com 
turnos rotativos, observa-se uma procura por funções com horários mais estáveis, nas 
funções de sede procuram-se projetos com possibilidade de trabalhar em modelo híbrido.

  
Relativamente à remuneração, e observando-se um aumento salarial médio de 5% para 
funções qualificadas, nas funções de direção, a posição de diretor-geral pode auferir até 160 
mil euros e de diretor de marketing até 130 mil euros . Nas funções de compras, o retail 
manager pode ganhar entre 42 e 63 mil euros , enquanto nas funções de operações no 
retalho alimentar e especializado de grande dimensão, a remuneração máxima de 80 mil 
euros cabe ao diretor comercial de retalho .

  
Shared services centres (SSC)
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“À medida que os players atingem um estágio de maturidade interessante, entregando 
trabalho de alta qualidade, compromisso e taxas de ROI muito interessantes, mantém-se a 
tendência de trazer mais processos para Portugal e ampliar os já existentes.”

  
Neste contexto, os salários aumentaram significativamente, entre 10% e 15%, nos últimos 
anos nos mercados mais dinâmicos, sobretudo para cargos que exigem competências 
linguísticas como alemão, francês e italiano, onde o aumento chegou aos 25% em alguns 
projetos. A remuneração de um manager (head of SSC/head of GBS) pode atingir os 154 mil 
euros, de accounts payable manager até 56 mil euros, um purchase-to-Pay  team Leader até 
120 mil euros, enquanto um especialista purchase-to-pay pode auferir cerca de 28 mil euros.

  
 Customer service

  
“O dinamismo que se tem verificado no mercado de trabalho português e a sucessiva 
escassez de recursos faz com que os salários tenham vindo a subir fruto das novas 
competências técnicas, comportamentais e experiência profissional. Acresce ainda o facto de 
Portugal ter vindo a posicionar-se como um hub para o atendimento bilingue de diversos 
países, tendência que aumentou em 2022″, comenta a Michael Page.

  
A par deste aumento na procura de operadores especializados verificou-se também um 
aumento significativo dos valores de remuneração neste setor. Os BPO, que até há pouco 
tempo mantinham os valores alinhados com o salário mínimo, vêm-se obrigados a aumentar 
salários para conseguir reter talento, que são tão mais elevados quanto mais específicas ou 
técnicas as competências que procuram.

  
Como referência, nas empresas de grande dimensão e multinacionais, um customer service  
specialist pode ganhar até 18.200 euros por ano, um operador de backoffice (Países 
Nórdicos) até 28 mil euros e para a função de contact center manager o plafond máximo 
pode ir até aos 63 mil euros . Os salários na área aumentaram, de uma forma geral, 5% 
relativamente ao ano passado.

  
“Perfis dinâmicos e jovens, com licenciatura e domínio de línguas, sobretudo inglês 
(obrigatório), são os mais procurados. Por outro lado, os candidatos valorizam projetos que 
lhes permitam maior estabilidade, flexibilidade e condições salariais, onde possam adquirir 
novas competências e obter possibilidades de crescimento dentro das organizações.”

  
Sales & Marketing

  
Em 2023 prevê-se que os salários em geral sofram uma valorização entre 2% e 4%. Ainda 
assim, em setores mais dinâmicos, o aumento já está a superar este limite, apesar de 
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bastante abaixo da taxa de inflação que irá continuar a sentir-se no próximo ano.
 
“As equipas de gestão, a par dos RH, tentaram nos últimos tempos criar e implementar 
modelos de colaboração que possam agradar a todos, aos que preferem o trabalho 
presencial e aos que preferem o regime remoto ou híbrido. Também os conceitos de saúde 
mental e well being , estão na ordem do dia e a semana de quatro dias de trabalho começa a 
ganhar expressão junto de alguns setores para atrair talento. A procura de profissionais 
versáteis, mas simultaneamente especializados nas funções, é uma tendência mais global, 
enquanto em Portugal se assiste à propensão de as empresas contratarem profissionais com 
background na indústria e nas funções que irão exercer. Este registo faz com que da parte 
dos candidatos a mudança represente muitas vezes um mero upgrade salarial.”

  
Na área comercial, a procura recai na venda técnica e consultiva orientada para a satisfação 
e fidelização do cliente, enquanto nas equipas de marketing, com a ascensão dos dados, os 
skills analíticos e digitais são relevantes em qualquer indústria.

  
No que toca à remuneração, nas funções de marketing e comunicação generalistas, um 
diretor de marketing pode receber até 85 mil euros por ano e um diretor de comunicação 
até 72 mil euros . Já nas funções ligadas ao marketing digital, o plafond máximo é de 110 mil 
euros para a função de diretor de e-commerce.  Numa análise generalizada, em marketing 
digital e e-commerce, os salários dos quadros executivos especializados em 2022 subiram 
5,8%. Em vendas, com oscilações consoante o setor e função, a média de subida salarial foi 
de 4,5%.

  
Secretarial & Business Support

  
“Seguindo a tendência do último ano, regista-se uma crescente especialização dos perfis que 
desempenham funções de assessoria, o que se traduz num aumento gradual dos pacotes 
remuneratórios destas funções. A procura de perfis dinâmicos e com competências de real 
suporte ao negócio, com background em áreas de formação como direito, gestão, línguas e 
literatura, é valorizada pelos empregadores, assim como a capacidade de trabalho de forma 
autónoma e o pensamento crítico”, esclarece a empresa.

  
Relativamente às tendências salariais, nos últimos anos verificou-se uma crescente procura 
de perfis e competências administrativas por parte das organizações, justificada pela 
crescente aposta de empresas multinacionais em Portugal com referências salariais 
superiores às do mercado nacional. Em termos de remunerações, a função de secretária de 
CEO e de presidência, por exemplo, pode alcançar os 46.200 euros brutos por ano, seguindo-
se a de secretária de administração, com um máximo de 38 mil euros por ano. Em termos 
globais, os perfis qualificados nesta área registaram um aumento entre os 5% e os 10%.
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Tax & Legal

  
O regresso à normalidade em 2022 contribuiu para o extremo dinamismo do mercado de 
trabalho, onde a procura por perfis das Sociedades de Advogados aumentou rapidamente. 
Os perfis de advogado mais procurados continuaram a ser aqueles com senioridade entre os 
dois e os cinco anos de experiência pós agregação. Ao contrário dos anos anteriores, a 
procura por perfis mais seniores (com mais de cinco anos pós agregação), por parte de 
Sociedades de Advogados, cresceu em determinadas áreas tais como contencioso, público, 
corporate e M&A, bancário e financeiro, regulatório e

  
concorrência, fiscal e imobiliário.”

  
“O setor ficou marcado por um aumento salarial significativo na grande maioria das 
sociedades, independentemente da dimensão, numa ótica de retenção das camadas mais 
juniores e intermédias, com o intuito de contrariar a grande rotatividade que caracteriza as 
principais sociedades”, continua a Michael Page.

  
No que diz respeito à remuneração variável, a maioria das sociedades manteve os valores, 
esforçando-se por se tornar mais criativa e competitiva em matéria de fringe benefits e 
possibilidade de flexibilidade no que toca a home office . Como exemplos de remuneração 
nas sociedades de advogados, um advogado associado com quatro a sete anos pós 
agregação ronda os 35 mil euros, enquanto um advogado com dez anos pode auferir até 78 
mil euros. O aumento significativo de salários ocorreu nas sociedades de pequena dimensão 
e no valor de entrada, com uma média de crescimento de 34%. ❉
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EUA, Reino Unido e Suíça foram os principais investidores, com 25%, 19% e 13% do total, 
respectivamente 
 
 
 
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) bate este ano o seu 
recorde, com 42 investimentos. Deve-o aos centros de serviços partilhados (CSP), que são a 
maioria (32), apesar de um dos mais antigos do país (Adidas GBS, na Maia) ter confirmado 
em Outubro que vai transferir serviços para a Índia, o que pode levar a despedimentos. Será 
um caso único ou pode repetir-se num país cada vez mais povoado destes centros de 
serviços partilhados de multinacionais estrangeiras? 
 
 
 
Economia, 24 
 
 
 
EUA e Reino Unido levam Portugal a recorde nos serviços partilhados 
 
 
 

https://insight.carma.com/a/8bbb4b00-f018-45d8-a8ab-8349c503075f
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Victor Ferreira 
 
 
 
Multinacionais abrem 32 centros este ano e 26 são de tecnologias de informação. No da 
Adidas, na Maia, há trabalhadores a sair  
 
 
 
Portugal atraiu este ano 32 centros de serviços partilhados (CSP) de multinacionais 
estrangeiras. EUA e Reino Unido foram os principais investidores, com 25% e 19%, 
respectivamente. Segue-se a Suíça, com 13% e, depois, com valores menores, Alemanha, 
Países Baixos, França, Suécia e Dinamarca. 
 
 
 
Os dados são da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que 
bate este ano o seu recorde, com 42 investimentos. Deve-o aos CSP, que são a maioria, 
apesar de um dos mais antigos do país (Adidas GBS, na Maia) ter confirmado em Outubro 
que vai transferir serviços para a Índia, o que pode levar a despedimentos. Será um caso 
único ou pode repetir-se num país cada vez mais povoado de CSP? 
 
 
 
“Situações dessas vão continuar a existir”, avalia Jorge Pires, secretário-geral da Associação 
Portuguesa de Contact Centers (APCC), porque países que competem por baixo salário serão 
sempre mais atractivos para tarefas indiferenciadas. “Vai acontecer sempre, faz parte”, 
secunda Sérgio Moraes, empresário com experiência na montagem de centros de serviço e 
antigo presidente da Portugal Outsourcing.
 
 
 
Porém, quem olha para estas multinacionais como um cardume de tubarões à procura do 
próximo país de salários baixos também encontra nos dados de 2022 razões para ter 
esperança. O dado a reter é este, sublinha Luís Castro Henriques, que deixará a presidência 
da AICEP no fim deste ano: 26 dos novos CSP deste ano são centros de tecnologias de 
informação. Em vez de tarefas repetitivas e baratas, a maioria das novas angariações é de 
conhecimento intensivo. Portugal pode estar a descolar para um patamar mais elevado da 
cadeia de valor. 
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No TecMaia, onde a Adidas se instalou em 2009, podem desaparecer 300 postos de trabalho 
em áreas que, agora ou no futuro, terão mais máquinas do que humanos. Castro Henriques 
não quer falar do caso específico da Adidas, que foi um dos muitos “clientes” da AICEP. Mas, 
em termos gerais, sublinha: “Na arena dos serviços partilhados, a automatização vai chegar a 
todo o lado. Já no que depende da análise humana, da ponderação multifactorial, Portugal 
tem um factor decisivo: talento.” 
 
 
 
O ranking Global Services Location Index (GSLI), da Kearney — um dos mais citados na 
escolha de localizações para abrir CSP — é liderado por países de baixos salários (Índia, 
China, Malásia, Indonésia, Brasil e Vietname). Portugal é 18.º entre os 25 mais competitivos, 
sendo o sexto europeu numa lista dominada por economias emergentes e outras altamente 
desenvolvidas. Estas últimas garantem entrada no GSLI pelas competências tecnológicas e 
digitais elevadas, e não pelo salário. O desafio português é consolidar-se como membro 
desse lote de países, salienta Sérgio Moraes. 
 
 
 
“O salário mais baixo não garante competitividade. Os nossos concorrentes são países como 
a Roménia, Bulgária, República Checa, onde o nível salarial é ainda mais baixo. O salário mais 
baixo leva alguém a tirar um centro da Alemanha, para Lisboa, mas a opção de Lisboa em 
vez de Bucareste tem de assentar noutros factores”, anota Jorge Pires. 
 
 
 
Ganham relevância as competências digitais da força de trabalho, a protecção da 
propriedade intelectual e outros factores ligados à actividade empresarial. São, aliás, os 
mesmos critérios que a Kearney mede no índice da “ressonância digital”. E quem encabeça 
este índice são precisamente os dois países que em 2022 mais CSP abriram em Portugal: 
EUA e Reino Unido. 
 
 
 
Castro Henriques insiste nas competências. “Portugal tem a terceira taxa mais alta de 
graduados em engenharia na Europa, cerca de 30% dos formados estão nas áreas científicas, 
tecnológicas, de engenharia e matemática” e é um dos países mais bem classificados nas 
competências linguísticas, em especial na língua franca das tecnológicas, o inglês. 
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A valorização do dólar face ao euro também pode jogar a favor de Portugal, acrescenta 
Sérgio Moraes, porque torna o investimento dos EUA na Europa mais barato. No entanto, 
Portugal precisa de mão-de-obra, difícil de encontrar. O país perde residentes, enquanto a 
competição é cada vez maior, vinca Moraes. 
 
 
 
Por ano, três em cada dez trabalhadores mudam de empresa no sector IT, afiança. A Adidas 
na Maia serve de exemplo. Ainda não há sinal de despedimento colectivo no grupo alemão, 
diz a Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) ao PÚBLICO. A 
empresa ainda não enviou qualquer carta aos trabalhadores, acrescenta o sindicato. Não 
obstante, “já houve trabalhadores que saíram pelo seu próprio pé” desde que o corte de 300 
postos de trabalho foi noticiado, afirma Marisa Ribeiro, dirigente sindical do CESP-Porto. “São 
pessoas com altas qualificações que, face ao impasse, decidiram não ficar à espera e agarrar 
outras oportunidades.” 
 
 
 
Com as angariações de 2022, a AICEP contabiliza 232 CSP em Portugal, dos quais 205 são de 
empresas estrangeiras. Contratar mais pessoas até 2025 é a prioridade mais mencionada 
naquele universo. Alargar o leque de tarefas entregues a Portugal é a segunda. Isso implica, 
provavelmente, importar mão-de-obra. 
 
 
 
O sector tem, à data, 72 mil funcionários, dos quais quase 15 mil surgiram desde 2018. A 
idade média é de 34 anos, 83% tem formação superior e cerca de 20% já são estrangeiros. O 
país está a receber 5000 estrangeiros por ano, diz Castro Henriques. Mas será preciso formar 
mais e, talvez, receber mais. 
 
 
 
A distribuição geográfica está a mudar de forma acelerada, à procura de gente. Depois da 
aposta em Lisboa (130 centros) e Porto (70), os CSP começaram a estender-se para outras 
cidades, como Aveiro, Braga, Leiria e Fundão. Há 34 centros (quase 15% dos existentes) fora 
das áreas metropolitanas, onde o emprego cresce mais depressa (+33%) do que na AML e na 
AMP (+17%). 
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O último exemplo é recente. A alemã Continental, que em 2019 tinha aberto um centro de 
engenharia no Porto, anunciou na terça-feira a abertura de mais um centro de serviços em 
Portugal, desta vez em Lousado (Famalicão), com 70 trabalhadores. 
 
 
 
A idade média dos trabalhadores neste sector é de 34 anos, 83% tem formação superior e 
cerca de 20% já são de origem estrangeira 
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Evolução dos centros de serviços partilhados em Portugal desde 2018 
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Sector tem 72 mil funcionários. Destes, 15 mil surgiram desde 2018



Page 41 of 134
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 12 Dec 2022



Page 42 of 134
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 12 Dec 2022

Autorizada pela VISAPRESS para a reprodução, distribuição e/ou armazenamento de conteúdos de imprensa, das publicações por esta representada, sendo interdita qualquer reprodução, mesmo que parcial.

AS BEIRAS  Sat, 26 Nov 2022

Crescimento fulgurante da Talkdesk e
Olympus abre novas instalações

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

CIRCULATION  12000

PAGE  63

 MEDIA TYPE  Newspaper

AVE  € 1,011

DISTRIBUTION  Portugal

SIZE  400 cc

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  24,000

SECTION  RANKING

TAGS  Contact Centers

A Talkdesk assume-se definitivamente como líder das novas tecnologias na região Centro. Na 
2.ª posição mantém-se a Olympus, que tem em Coimbra o seu principal centro de 
reparações na Europa  
 
 
 
A perfomance financeira da Talkdesk, com mais de 40% de aumento de faturação, coloca 
esta empresa global na 13.ª posição do distrito de Coimbra e em primeiro lugar do setor. Há 
uma década que o crescimento vertiginoso desta empresa tecnológica perspetivava a 
possibilidade de vir a ser líder no setor da indústria “software as a service” (SaaS) como agora 
aconteceu, atingindo dois mil colaboradores em 16 países, metade dos quais em Portugal. 
 
 
 
Assim, por ausência nesta lista de outras grandes empresas tecnológicas nascidas em 
Coimbra – como a Feedzai, Critical Software ou Wit Software – a Talkdesk assume todo o 
protagonismo regional, mantendo a sede em Coimbra e liderando o “software inteligente” 
dos call centers. 
 
 
 
Na 2.ª posição mantém-se a Olympus, grupo que opera internacionalmente na área dos 

https://insight.carma.com/a/8765fff4-c63e-417b-81f1-7dd19a5c363a
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equipamentos médicos, soluções científicas e máquinas fotográficas, detendo em Coimbra o 
principal centro de reparações na Europa. 
 
 
 
Há dois meses, no final de setembro, teve lugar a inauguração das novas instalações no 
Coimbra iParque. 
 
 
 
Regista-se uma grande estabilidade da maioria das empresas na tabela, com uma exceção: a 
saída da Somitel e a entrada da C.T.G.A. Trata-se de um centro que faz o desenvolvimento de 
projetos nas áreas da Engenharia Civil (hidráulica e recursos hídricos), ambiente, engenharia 
sanitária, engenharia geográfica e química. Registou um aumento de 33,5% no volume de 
faturação, o que lhe permitiu ocupar a 208.ª posição das “1000 maiores do distrito de 
Coimbra”, aproximando-se da especialista em cibersegurança Integrity, que cresceu quase 
22%. A seguir a Medicione – dedicada ao desenvolvimento de software para o mercado da 
saúde – registou mais 35,9%. O maior crescimento vai, todavia, para a Take The Wind, com 
54,8%. 
 
 
 
Indústria e comércio de novas tecnologias 
 
 
 
posição nome concelho volume de negócios empregados 
 
 
 
1 13 TALKDESK INC. PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA COIMBRA 64 299 920 1 027 2 84 OLYMPUS 
SERVICE FACILITY PORTUGAL-TEC.ÓPT.DIG.,UN.,LDA COIMBRA 16 205 429 158 3 191 
INTEGRITY, S.A. COIMBRA 6 676 939 87 4 208 C.T.G.A. – CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTÃO 
AMBIENTAL COIMBRA 6 240 071 217 5 250 MEDICINEONE - LIFE SCIENCES COMPUTING, S.A. 
COIMBRA 5 074 933 86 6 275 G9TELECOM, S.A. COIMBRA 4 567 809 22 7 302 TAKE THE WIND, 
S.A. COIMBRA 4 095 309 37 8 359 RCSOFT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA 
COIMBRA 3 369 097 31 9 388 ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES – ACTIVIDADES AEROESPACIAIS 
COIMBRA 3 090 024 42 10 399 PRESENT TECHNOLOGIES, SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA 
COIMBRA 3 032 024 59 Fonte : Rank elaborado pela Informa D&B
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A Celbi lidera, voltando a ultrapassar a fasquia dos 500 milhões de euros, mas a Navigator 
Paper consegue ter duas empresas nos 2.º e 3.º lugares. A distribuidora de medicamentos 
Plural, a Altri Abastecimento de Madeira e a Alves Bandeira mantêm as suas posições 
relativas enquanto, a seguir, a Empifarma, Lusiaves e Fapricela ultrapassam a fasquia dos 
200 milhões de euros 
 
 
 
A Celbi, produtora de pasta de eucalipto, do Grupo Altri, com sede na Figueira da Foz, voltou 
a ultrapassar – três anos depois – a fasquia dos 500 milhões de euros de faturação, 
assumindo-se desta vez como a única empresa do distrito de Coimbra acima desta fasquia. É 
a consequência de um aumento de faturação de quase 40%, com um resultado líquido a 
rondar os 87 milhões de euros, o que representa a subida ao 1.º lugar, por troca com o 
Centro Universitário e Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC) e também frente do 
vizinho The Navigator Company, que também cresceu significativamente, mas menos: 23%. 
 
 
 
Como acontece todos os anos, as restantes empresas do universo empresarial da pasta de 
papel voltam a figurar nos lugares cimeiros das “1000 maiores empresas do distrito de 
Coimbra”, todas com aumento de volume de negócios: a Navigator Pulp Figueira está no 3.º 
lugar, com um crescimento de 30%, enquanto a Altri – Abastecimento de Madeira mantém o 

https://insight.carma.com/a/81d95f37-7f9b-4a0f-aba3-ab7b36238886
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6.º lugar e a Altri Florestal subiu ao 18.º lugar. 
 
 
 
Neste contexto, o CHUC desceu à 4.ª posição, mesmo aumentando o volume de negócios em 
5%, mas com resultados negativos de –19% para –55 milhões de euros. Também na área da 
saúde, mas no setor privado, a cooperativa farmacêutica Plural manteve o 5.º lugar, com um 
valor de negócios mais elevado do que no ano anterior, atingindo os 313 milhões de euros 
em resultado de um crescimento sustentado. 
 
 
 
Outro grupo empresarial tradicional do distrito, mas do setor dos combustíveis, é a Alves 
Bandeira, na 7.ª posição, com um crescimento superior a 21%, aproximando-se, assim, da 
fasquia dos 300 milhões de euros, que seria ultrapassada se fosse acrescentado o volume de 
negócios de 38 milhões da Alves Bandeira Tyres, no 35.º lugar da tabela. 
 
 
 
De destacar a crescente afirmação de três grandes empresas industriais que este ano, pela 
1.ª vez, ultrapassam a meta dos 200 milhões de euros, uma delas com o maior crescimento 
do top 40 do distrito: Fapricela, indústria de trefilaria, que registou um aumento de 61,%, 
para os 204 milhões de euros (10.º lugar), muito próxima dos 216 milhões da Lusiaves (9.º) e 
dos quase 218 milhões da Empifarma (8.º). 
 
 
 
Embora com menor crescimento da percentagem de faturação do que a Fapricela, as 
subidas mais significativas na tabela do top 40 são de duas empresas de setores 
completamente diferentes, mas que “andam de mão dada” nos lugares deste ranking: a 
Talkdesk (41%), tecnológica de “software inteligente para call centers” com sede em Coimbra, 
que escalou 10 posições, para o 13.º lugar (64 milhões de euros); e a José Aniceto e Irmão 
(42%), que se afirma como líder nacional de distribuição de pneus a partir de Cantanhede, 
para o 14.º lugar (63 milhões). 
 
 
 
Percorrendo a tabela em sentido descendente, constata-se um certo conservadorismo das 
posições relativas das empresas face às contas do ano anterior, mas com alguns destaques 
por razões diferentes. Há uma entrada direta para a 19.ª posição da Paul Stricker, cuja 
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contabilidade não constava do ranking no ano anterior. Fundada em 1944, a empresa 
desenvolve e distribui brindes promocionais, grande parte para a exportação, faturando 55,5 
milhões de euros. 
 
 
 
Na 20.ª posição dá-se uma subida significativa de oito lugares, protagonizada pela indústria 
de mobiliário Novaqui (Grupo Aquinos, de Tábua), cuja casa-mãe mantém a 12.ª posição 
distrital, enquanto a grande estrela em crescimento do universo empresarial Aquinos é a 
Gofoam, produção de espuma de estofos, que cresceu 91%, com uma faturação de quase 31 
milhões de euros e subindo 42 posições. Em sentido ascendente, também a Sramport, 
especializada em transmissões, com sede em Coimbra, escalou 10 lugares, para o 32.º, 
resultante de um aumento de receitas de 37%. 
 
 
 
A United Resins, especialista em produção de resinas, com sede na Figueira da Foz, cresceu 
da 47.ª para a 36.ª posição, com 38 milhões de euros, numa subida de 35%. Nesta zona 
intermédia do top 40 a farmacêutica Bluepharma percorreu um caminho em sentido 
contrário, ao registar um decréscimo de 10%, para pouco mais de 52 milhões de euros e 
passando da 14.ª para a 23.ª posição. 
 
 
 
A Abastena, intermediário da venda de madeiras desceu igualmente, neste caso 10 lugares, 
para o 30.º, com menos 13% de faturação. 
 
 
 
Número de empresas da lista “Mil maiores do distrito de Coimbra” por concelho (entre 
parênteses o n.º do ano passado) 
 
 
 
1 - Coimbra: 340 ( 342 ) 2 - Figueira da Foz: 150 ( 155 ) 3 - Cantanhede: 100 ( 102 ) 4 - Oliveira 
do Hospital: 58 ( 56 ) 5 - Montemor-o-Velho: 44 ( 46 ) 7 - Lousã: 42 ( 35 ) 8 - Mira: 34 ( 33 ) 10 - 
Penacova: 34 ( 29 ) 9 - Arganil: 30 ( 30 ) 6 - Condeixa-a-Nova: 29 ( 37 ) 15 - Vila Nova de 
Poiares: 28 ( 22 ) 12 - Soure: 28 ( 25 ) 1 1- Penela: 27 ( 26 ) 13 - Tábua: 23 ( 25 ) 14 - Miranda do 
Corvo: 20 ( 24 ) 16- Pampilhosa da Serra: 7 ( 9 ) 17 - Góis: 7 ( 6 )
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Partilhamos os vencedores dos Troféu Call Center, iniciativa promovida pela Call Center 
Magazine e pelaAbilways Portugal, durante o primeiro dia doGlobal Contact Center, no 
passado dia 15 de novembro. Randstad, Teleperformance, BBVA, ManpowerGroup, REN, CTT, 
E-Redes, Nestlé Baby & Me, Nestlé, Gold Energy e NOS foram as empresas premiadas.

  
A Randstad foi a empresa mais premiada, tendo vencido as categorias: Qualidade de Serviço 
Atendimento Telefónico até 4 posições com a Linha de apoio Randstad; Qualidade de Serviço 
Atendimento Chat e WhatsApp e Omnichannel Award com a Nestlé – Linha Baby&Me; e 
Qualidade de Serviço Atendimento Email, com a Nestlé – Linha Serviço ao Consumidor.

  
A GoldEnergy subiu ao palco duas vezes, para receber os prémios Qualidade de Serviço de 
Atendimento nas Redes Sociais e Qualidade de Serviço Atendimento em Língua Estrangeira 
com a Linha Serviço ao Cliente. O mesmo número de vezes que os CTT, galardoados com os 
prémios Qualidade de Serviço Atendimento Telefónico de 51 até 150 posições e Qualidade 
de Serviço Atendimento em Língua Estrangeira.

  
Conheça os vencedores por categoria:

  
Qualidade de Serviço Atendimento Telefónico

  
 *  * De 1 até 4 posições – Randstad com a Linha de apoio Randstad

     * De 5 até 10 posições – Teleperfomance com a Linha Banca Telefónica BBVA
     * De 11 até 50 posições  – ManpowerGroup com a Linha REN Portgás Técnico Comercial

 

https://www.callcentermagazine.net/contact-centers/trofeu-vencedores/
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    * De 51 até 150 posições  – CTT
    * Mais de 150 posições – E-Redes com a Linha de Apoio ao Cliente

  
 * Qualidade de Serviço Atendimento Chat e WhatsApp – Randstad com a Nestlé – Linha 
Baby&Me

  * Qualidade de Serviço Atendimento Email – Randstad com a Nestlé -Linha Serviço ao 
Consumidor

  * Qualidade de Serviço Atendimento nas Redes Sociais (inclui Facebook e Twitter) – 
GoldEnergy com a Linha Serviço ao Cliente

  * Qualidade de Serviço Atendimento em Língua Estrangeira – CTT e GoldEnergy com a Linha 
Serviço ao Cliente

  * Omnichannel Award – Randstad com a Nestlé – Linha Baby&Me
 * Top of Mind – NOS

  
No que diz respeito à análise das candidaturas e apuramento dos vencedores, a auditoria às 
60 candidaturas, desenvolvida em parceria com a Qmetrics, revelou uma qualidade global 
média superior a 70% em todas as categorias.

  
Nas chamadas, a avaliação média global foi de 85,5%. Nenhum das empresas obteve um 
resultado inferior a 50%. O uso de linguagem adequada (96,4%), o acolhimento (91,5%) e o 
tratamento da chamada (90,9%) foram os parâmetros com os melhores resultados. No 
sentido inverso, a educação e amabilidade (76,7%) e a expressão oral (79,9%) foram os com 
pior resultado global. O tempo médio até falar com o operador foi de dois minutos.

  
No email, o resultado global médio foi de 84,8%, com a melhor pontuação na apresentação e 
formato (92,3%). O chat/WhatsApp obteve uma pontuação de 86,1% e as redes sociais 73,1%.
 
A avaliação teve como base mais de 2300 contactos, entre 10 e 28 de outubro de 2022, 
divididos em seis categorias:

  
 * Atendimento Telefónico (55 candidaturas) – mais de 1100 contactos

  * Redes Sociais (13 candidaturas) – Mais de 240 contactos
  * Atendimento em língua estrangeira (5 candidaturas) – Mais de 25 contactos

  * Email (28 candidaturas) – Mais de 560 contactos
  * Chat/WhatsApp (12 candidaturas) – Mais de 260 contactos

  * Top of Mind – 100 entrevistas
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A importância do contact center na relação entre empresas e clientes foi uma das ideias mais 
vincadas durante a mais recente edição do Global Contact Center byAbilways Portugal, que 
decorreu nos dias 15 e 16 de novembro.

  
No primeiro dia do evento, numa mesa-redonda sobre o back office do CC, Paulo Miguel 
Taínha, Gestor Contact Center daAdvancecare, e Ricardo Rosa, Diretor de Rede e Operações 
daEdenred, abordaram as vantagens de equipas híbridas, nas quais os operadores podem 
trabalhar tanto no front e no back-office.  O primeiro aponta que o impacto tem sido 
positivo, sendo a gestão da distribuição das equipas é feito na hora, dependendo das 
interações que chegam. Já Ricardo Rosa comenta que foi uma das melhores decisões que 
tomaram, sendo que se baseiam num planeamento semanal que tem flexibilidade para 
adaptar-se dependendo do canal que possui maior pico no momento.

  
Cláudia Sofia Esteves, Coordenadora Qualidade e Processos Contact Center da Iberdrola, 
explicou que tem apostado na área de cliente e na aplicação, de forma a permitir ao 
consumidor ter o acesso mais imediato à informação, sendo que a empresa tem agora como 
desafio automizar as respostas no front-end, de forma a melhorar a experiência do cliente.

  
No âmbito de uma intervenção de Henrique Meneghelli, Head of Operations daNumintec– a 
Televox company – sobre business intelligence no CC, abordou como as novas expetativas 
estão a moldar o setor, desde a Geração Z a liderar a adoção de canais habilitados para a 
inteligência artificial como mais de 68% dos clientes dispostos a pagar mais por uma boa 
atenção ao cliente.

 

https://www.callcentermagazine.net/contact-centers/contact-center/
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Outra grande tendência abordada durante o evento foi a redefinição das formas de trabalho. 
Pedro Gomes, Chief Client Solutions Officer daTeleperformance, explicou que a empresa, de 
forma a se adaptar à ‘moda’ do trabalho remoto, desenvolveu um canal de recrutamento 
totalmente digital, a assinatura de contratos também digitalmente, assim como desenvolvido 
ferramentas para permitir testes o ambiente de trabalho e uma aposta na gamificação nas 
operações.

  
Antes do dia terminar, Nuno Marques Ferreira, Diretor de Operações de BPO daAltice 
Empresas, deu a sua visão sobre as tendências de costumer experience com a aplicação de 
um caso prático com o SNS 24. O responsável explicou que, de forma a crescer o número de 
profissionais a responder na linha, tiveram de apostar na descentralização, na remotização, 
na diversificação dos perfis e num modelo de trabalho híbrido/ UBER.

  
A manhã do segundo dia foi dedicada aos recursos humanos. Numa mesa-redonda, 
moderada por Irene Moreira, Head of Content – Congressos daAbilways Portugal, tópicos 
como a chave do recrutamento, o sentimento de pertence e o turnover foram abordados 
por: Ana Pacheco, Contact Center Specialist; Marta Marques, Customer Service Coordinator 
daFuture Healthcare; e Diogo Assis, CEO daDelnext.

  
Na visão de Ana Pacheco, é necessários superar várias dificuldades para captar 
colaboradores, começando logo pelo anúncio, uma vez que no setor muitas vezes estes são 
parecidos. Depois é necessário cativar os candidatos para o projeto, mostrando também que 
existe progressão na carreia dentro do contact center, uma vez que continua a existir uma 
conotação social e cultural que vê o setor como precário.

  
A Contact Center Specialist declarou que os contact centers são o “cordão umbilical das 
empresas com os clientes. Temos de olhar para os CC como centros de fidelização do 
cliente”. A responsável notou ainda que é necessário que o operador se sinta confortável e 
dá-lo liberdade para, por exemplo, ir buscar um café sem ter de pedir.

  
Já Diogo Assis, apontou que é necessário adaptar as expetativas do candidato, assim como 
dar voz aos colaboradores, envolvendo-os no processo de decisão.

  
Por sua vez, Marta Marques vincou que, mais do que partilhar os objetivos, é necessário 
munir os colaboradores de ferramentas para atingi-los.

  
Dos operadores passamos para os líderes e os managers. Cláudia Serra, Responsável pela 
Gestão do Contact Center doGrupo CTTexplica que é necessário ser mais líder 
(mentor/facilitador) e menos chefe. Para tal, aconselha por exemplo saber cuidar os que o 



Page 54 of 134
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 12 Dec 2022

rodeiam, ter capacidade de persuasão e possuir capacidade de entender o passado e o 
presente.

  
O bloco sobre “Recursos humanos no CC”, termina com a importância àsaúdedos 
colaboradores e a como potenciar o sentido de pertença à empresa, com a intervenção de 
Teresa Espassandim, Psicóloga, notou que existem vários sinais de alerta para uma 
degradação da saúde mental: como estarmos sempre preocupados e a pensarmos no pior; o 
cansaço e a falta de energia e as dificuldades em dormir e relaxar. Para reverter, é 
necessário ter atenção a sete hábitos, como o sono, a alimentação, a atividade física, tempo 
com amigos e família, lazer, falar sobre si e procurar ajuda. No caso deste último, lembra que 
a linha SNS 24 possui uma linha de aconselhamento psicológico e existe ainda o portal 
https://eusinto.me/.

  
Outro destaque foi a mesa-redonda sobre o impacto das alterações dos hábitos de 
consumo, que contou com: Ana Feitor, E-Commerce Customer Service Manager doEl Corte 
Inglés; Assunção Silva, Direção Executiva – Processos | Linha Apoio daRádio Popular; e 
Fernanda Barbosa, Responsável Canais de Atendimento ao Cliente daE-Redes.

  
De forma a dar uma resposta mais rápida a reclamações, Assunção Silva explicou que a 
Rádio Popular criou um programa que unifica as queixas do consumidor (provenientes da 
DECO, ASAE, do tribunal, entre outros) numa só plataforma, permitindo compilar a 
informação e responder uma única resposta.

  
Já Fernanda Barbosa revela que a E-Redes criou uma plataforma front-end que vai buscar a 
informação aos vários serviços, de forma a apoiar o operador, permitindo ter acesso aos 
dados de forma mais rápida.

  
Já Ana Feitor explica que unificaram as plataformas, com o objetivo de o consumidor poder 
estar na loja e obter informação sobre um pedido na própria loja.

  
O Global Contact Center terminou com um foco cibersegurança. Pedro Machado, Data 
Protection Officer doGrupo AGEAS, explicou que é necessário treinar as equipas de 
atendimento, considerar soluções técnicas e procedimentos que organizem e sistematizam 
os serviços, elaborar scripts que sistematizem o atendimento e mitiguem falhas; e capacitar 
de forma regular e contínua.

  
Por fim, Cláudio Pimentel, CIO daCofidis Portugalencerra o Global Contact Center, abordou 
que os CC tornam-se relevantes nesta área uma vez que são uma fonte rica de informação 
de caráter pessoal, particularmente informação financeira.
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JORNAL DE NEGÓCIOS ONLINE  Wed, 23 Nov 2022

Já são conhecidos os finalistas dos Portugal
Digital Awards 2022

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  1,453,400

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 11,427

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  36,335

TAGS  Contact Centers

A 7ª edição desta iniciativa da Axians e da IDC recebeu quase 300 candidaturas, resultando 
em 42 projetos finalistas.

  
Já são conhecidos os projetos finalistas dos Portugal Digital Awards 2022, que, este ano, 
contaram com cerca de 300 candidaturas. Os 42 projetos, hoje divulgados, surgem após uma 
cuidada seleção das várias propostas a concurso. Todos os anos, a equipa de research da 
IDC se depara com um aumento da qualidade dos projetos a concurso, numa clara evidência 
de mais e melhor transformação digital no seio das organizações.

  
Best Manufacturing Project

  
No segmento da indústria, contam-se três projetos finalistas, o primeiro dos quais 
apresentado pelo Grupo Mota-Engil para a área da construção civil. O Go-Lab compreende a 
idealização e desenvolvimento de uma nova solução global para gestão de laboratórios.

  
Já o projeto da SECIL - App Pedreiras - é uma aplicação que permite aos clientes das 
pedreiras do grupo entrarem nas instalações autonomamente, carregar os agregados que 
necessitam e sair depois da pesagem dos seus camiões.

  
Finalmente, o projeto OMC (Operação, Manutenção e Conservação), da Ascendi Inovação e 
Gestão de Infraestruturas é um programa que visa a gestão integrada do ciclo de vida dos 
ativos rodoviários, operação e manutenção corrente das autoestradas e garantia dos níveis 
de qualidade definidos.

 

https://www.jornaldenegocios.pt/negocios-em-rede/portugal-digital-awards/detalhe/ja-sao-conhecidos-os-finalistas-dos-portugal-digital-awards-2022
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Best Energy & Utilities Project

  
A E-Redes tem dois projetos finalistas este ano, para a categoria de energia e utilities: o 
Analytics4Vegetation e o Gridrone. O primeiro auxilia na deteção de situações em 
incumprimento e ainda na sua prevenção, pelo recurso à inteligência artificial.

  
Já o Gridone assume-se como uma alternativa ao uso do helicóptero para a inspeção da rede 
aérea que passa a recorrer a imagens processadas por algoritmo de Computer Vision; a uma 
forma termográfica por via da qual se detetam situações de sobreaquecimento; e LiDAR, em 
que os dados recolhidos são usados para uma reconstrução 3D da rede elétrica e 
envolvente.

  
Já o projeto Electric Dots, da EDP, suporta o processo de tomada de decisão sobre os locais 
de instalação de novos pontos de carregamento de veículos elétricos. Do Norte do país 
chega o Barragens na Palma da Mão, que integra o desenvolvimento de mais inteligência 
através de novas formas de gestão operacional e digital dentro da Águas do Norte.

  
Finalmente, a Greenvolt Comunidades dá a conhecer o Energia Unida, um trabalho que tem 
como missão a criação e gestão de Comunidades de Energia, de forma a assegurar energia 
limpa e mais barata.

  
Best Retail & Distribution Project

  
Entramos no mundo da gamificação com o projeto da MC Sonae BIT: o Gamification é a 
primeira mecânica do género na App Cartão Continente. A MC Sonae BIT traz ainda o Better 
Together, uma plataforma mobile, integrada e agregadora de ferramentas e recursos 
internos que visa otimizar a experiência digital dos colaboradores.

  
O myWorten Onbording é o projeto da Worten Portugal que promove a mesma experiência a 
todos os colaboradores Worten desde o seu primeiro dia na empresa. O Grupo Salvador 
Caetano apresentou o projeto UCAS (Used Cars Analytics System), um novo sistema que 
consolida todos os dados do negócio de usados nas diferentes dimensões (online e física), 
com o uso de serviços cloud e conceito de big data.

  
Best Government Project

  
No âmbito da Administração Pública, são vários os projetos finalistas, representando um 
importante processo de transformação digital em curso. Assim, a Agência para o 
Desenvolvimento e Coesão desenvolveu o Balcão dos Fundos e Linha dos Fundos que aporta 
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a construção e mobilização de um ponto único de acesso a serviços digitais.
 
Já a Autoridade Tributária e Aduaneira apresentou o projeto de verificação da condição de 
insuficiência económica que visa automatizar a determinação desta condição através da 
informação residente na AT.

  
Da Associação Porto Digital são finalistas dois projetos distintos: o Explore.Porto e o Cartão 
Porto. O primeiro é um serviço que fornece dados em tempo real, através de uma 
plataforma digital, ancorada em cerca de 1.000 beacons colocados na cidade. Já o Cartão 
Porto destina-se a identificar os residentes da cidade e oferecer-lhes uma utilização 
privilegiada dos serviços do município.

  
O Acelerador de Contratação do IRN é outro dos finalistas, assumindo-se como um novo 
método de preparar documentos para os procedimentos de contratação pública por via 
tecnológica. Já o Mosaico da Agência para a Modernização Administrativa não é mais do que 
um modelo comum de desenho e desenvolvimentos de serviços públicos digitais.

  
Finalmente, o projeto de Renovação Automática do Cartão de Cidadão, do Instituto dos 
Registos e do Notariado, toca todos os cidadãos nacionais permitindo uma renovação mais 
cómoda deste documento e sem necessidade de deslocações aos serviços. A AMA assegura 
ainda o projeto Atendimento por Videochamada que permite ao cidadão realizar serviços, 
disponíveis no portal de serviços públicos, com a ajuda de um operador.

  
Best Banking Project
 
A banca é um dos setores com maior desenvolvimento digital, uma realidade bem patente 
nos projetos finalistas do Portugal Digital Awards. Assim a Cofidis Portugal apresenta o 
CofidisPay que visa a criação de um ecossistema digital, a ligar clientes, parceiros e a própria 
empresa. Já o iziBizi, do Millennium BCP, é um Programa de Faturação e Gestão com Conta 
Bancária que funde o software de faturação e gestão Cloudware Business com API de 
serviços financeiros e de open banking.

  
Também apresentado pelo Millennium BCP, o projeto Accolade DS é um ecossistema interno 
de bibliotecas que permite aos designers e developers a partilha de estruturas modelares. O 
Buy Now Pay Later é o terceiro projeto finalista do Millennium BCP que permite aos seus 
clientes fazer compras com o cartão de crédito e parcelar o pagamento à medida.

  
O BPI tem a concurso a App BPI Broker, um serviço de corretagem digital otimizado para 
dispositivos móveis iOS e Android, enquanto o Caixa Lab, da Caixa Geral de Depósitos, é um 
ecossistema dinâmico, que promove a criatividade e inovação. Mas a Caixa Geral dos 
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Depósitos traz ainda o projeto IA no Contact Center, uma aposta em soluções com suporte 
em inteligência artificial e com capacidade para interpretar e entender a semântica do 
discurso humano.

  
Finalmente, o Ecossistema Digital, do Banco CTT é um projeto que visa transformar a forma 
como o banco cria experiências de cliente e desenvolve a sua experiência digital.

  
Best Healthcare Project

  
No setor da saúde, a transformação digital é condição essencial e os projetos finalistas 
representam alguns dos muitos a concurso. Assim os Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde (SPMS) trazem a App SNS24 que permite ao cidadão aceder, através do telemóvel, ao 
seu boletim de vacinas, receitas e exames, além de vários outros serviços disponíveis como 
marcação de consultas. Por seu lado, a App Telemonit SNS24, também do SPMS garante a 
telemonitorização dos utentes com determinadas patologias de forma a proporcionar o 
acompanhamento clínico no domicílio.

  
Outro projeto finalista dos SPMS é o Exames Sem Papel, que, como o nome indica, visa 
desmaterializar os processos de requisição, partilha de resultados e faturação de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica.

  
Já o Grupo Lusíadas Saúde trouxe o LUSI, um assistente digital que efetua automaticamente 
e em total autonomia a marcação de consultas e exames ao cliente, sempre suportado em 
inteligência artificial, para interação de voz e escrita.

  
Best Insurance Project

  
O setor segurador diz igualmente presente nesta edição do Portugal Digital Awards desde 
logo por via do FIXO, uma plataforma da Fidelidade que reúne uma panóplia de serviços 
num só lugar. Já a Generali Seguros traz o seu ecossistema Digital, composto por 
ferramentas e processos totalmente interligados e combinando de forma "seamless" as 
ferramentas digitais e o fator humano.

  
O projeto finalista do Grupo Ageas Portugal é o FlexNow, uma aplicação que teve como 
missão principal o agendamento de dias de flex-work por parte dos colaboradores Ageas. A 
App Auto Digital da Viadirecta - OK! Teleseguros é outra iniciativa em destaque e que permite 
que o cliente realize ele próprio a vistoria do seu veículo. Finalmente, estão ainda entre os 
projetos finalistas, o Fidelidade Drive, que, com base nos dados recolhidos, fornece dicas de 
poupança de combustível, e promove a segurança rodoviária através de desafios de 
condução, e o Tratamento Automático dos Sinistros Automóvel, ambos da Fidelidade.
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Best Digital Transformation Ideia

  
Entre as startups finalistas contam-se a SheerME com um projeto que liga as pessoas a todos 
os serviços de bem-estar e beleza por georreferenciação; a NAU21 - Software for the future 
com o SIS^1 (Smart Insurance system), desenvolvido em blockchain e machine learning; e a 
Growappy que apresentou uma plataforma digital completa para a educação. Destaque 
ainda para a Follow Inspiration, startup tecnológica focada no desenvolvimento de robótica.
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LÍDER MAGAZINE  Wed, 23 Nov 2022

O nearshoring na atividade dos Contact
Centers em Portugal

FREQUENCY  N/A

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  27,720

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 218

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  693

TAGS  APCC Contact Centers

Consistindo numa forma de exportação de serviços, atendendo em Portugal comunicações 
oriundas de diversas geografias, o nearshoring nos Contact Centers passou, muito 
rapidamente, em menos de uma década, de uma atividade de expressão limitada para uma 
componente predominante nesta Indústria. 
 
 
 
De acordo com o Estudo de Dimensionamento do Setor, realizado para a APCC, em 2021 o 
nearshoring representava já 51,6% da atividade do Setor, num montante total de 1.548 
milhões de euros, o que é evidência da sua importância para a economia Portuguesa. 
 
 
 
E este crescimento relativo da componente exportadora da nossa Indústria não ficou a 
dever-se a uma redução do volume de atividade da componente para o mercado interno, 
que continua a manter uma trajetória de crescimento, exponenciada até pelas exigências 
colocadas na fase pandémica que atravessámos. 
 
 
 
A “popularidade” de Portugal como destino escolhido, por algumas das maiores Empresas 
internacionais, dos mais variados setores de atividade, para a concentração das suas 
operações deve-se a vários fatores, de entre os quais devemos destacar a qualidade e 

https://lidermagazine.sapo.pt/o-nearshoring-na-atividade-dos-contact-centers-em-portugal/
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versatilidade dos Recursos Humanos, as facilidades infraestruturais existentes no País e 
todos os atrativos de caráter turístico, estes indispensáveis ao recrutamento e seleção de 
trabalhadores estrangeiros. 
 
 
 
Porque, como é evidente, sendo muito comum entre nós o domínio de idiomas como o 
inglês, o espanhol ou o francês ou o conhecimento razoável de alemão ou italiano, o mesmo 
não se pode dizer dos idiomas nórdicos ou dos países de leste, ou até de países asiáticos. E 
aí torna-se indispensável atrair trabalhadores desses países para integrar grupos de trabalho 
que são autênticas Torres de Babel, envolvendo mais de 50 idiomas e trabalhadores de mais 
de 100 países. 
 
 
 
Não existindo, no mundo das atividades económicas, setores ou atividades sem risco, 
também o nearshoring em Portugal está sujeito a riscos e ameaças. 
 
 
 
Com efeito, as Empresas devem estar permanentemente atentas à manutenção das suas 
competências distintivas, para não correrem o risco de ver partir as operações para outras 
geografias, pelos mesmos fatores decisivos que as trouxeram para Portugal. 
 
 
 
Os principais concorrentes da oferta de Portugal nesta atividade são países como a Roménia 
ou a Polónia, com referenciais de custo de vida mais baixos e com vantagem em idiomas 
dessas regiões. Até ao momento, mantém-se Portugal numa posição muito sólida nesta 
comparação, mas há que continuar a procurar estar em patamares de serviço de cada vez 
maior valor acrescentado, complexidade e sofisticação. 
 
 
 
As Empresas que operam em Portugal nesta atividade estão de parabéns pela sua 
continuada ação junto dos mercados, patenteando a sua elevadíssima qualidade de 
desempenho, prestigiando o País e confirmando-se como um destino seguro, aprazível e 
com inúmeros motivos de interesse para os milhares de trabalhadores estrangeiros que 
aceitam, e esperamos continuem a aceitar, as nossas ofertas de emprego. ❉
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LINK TO LEADERS  Wed, 23 Nov 2022

“Portugal pode ser um grande fornecedor
de tecnologias de machine learning e
soluções de IA”

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  23,960

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 189

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  599

TAGS  Contact Centers

> Tem o nome de Accelerat.ai e promete ajudar a colmatar o atraso que a Europa tem face 
aos EUA no que concerne à inteligência artificial. Em entrevista ao Link To Leaders Daniela 
Braga, fundadora da Defined.ai, líder do consórcio, fala do projeto que, segundo ela, vai ser o 
primeiro “milestone para o Centro de Excelência em IA em Portugal para a Europa”.

  
O consórcio de inteligência artificial Accelerat.ai vai criar um total de 150 novos postos de 
trabalho em Portugal nos próximos anos. O projeto, a três anos, representa um investimento 
de 34,5 milhões de euros, dos quais 75% são cofinanciados pelo governo português.

  
A Defined.ai é a líder do consórcio que inclui empresas como a Devscope, NOS, Instituto 
Superior Técnico de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FC.Id e INESC-
Id

  
Para Daniela Braga, fundadora e CEO da Defined.ai, este novo consórcio tem uma missão 
muito clara: “desenvolver uma tecnologia que se traduz na criação de assistentes virtuais 
para automatizar o atendimento a cliente por voz e por texto”, o que irá permitir 
“encomendar comida por voz sem tirar os olhos do jogo de futebol ou confirmar a receção 
do cheque família e transferi-lo para a conta poupança enquanto se conduz”, por exemplo.

  
Este consórcio assume como missão “desenvolver programas de IA de língua portuguesa 
europeia”. Em termos práticos, que tipo de tecnologia é que o consórcio pretende 

https://linktoleaders.com/portugal-pode-ser-um-grande-fornecedor-de-tecnologias-de-machine-learning-e-solucoes-de-ia-daniela-braga-defined-ai/
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desenvolver para cumprir este objetivo? Como é que a Defined.ai surge neste projeto?
 
O novo consórcio Accelerat.ai é a primeira milestone para o Centro de Excelência em IA em 
Portugal para a Europa que propus ao governo português em finais de 2019. Irá desenvolver 
uma tecnologia que se traduz na criação de assistentes virtuais para automatizar o 
atendimento a cliente por voz e por texto. Como isto é um acordo com o governo português, 
é a nossa missão servir o mercado português, mas como a tecnologia parte da substituição 
de big data por small data, vai ter suporte em outras línguas também, dependendo do 
volume de pedidos de outros mercados.

  
Com estas melhorias, estima-se que será possível reduzir os custos alocados ao automatizar 
80% das perguntas feitas no apoio ao cliente. Em termos práticos, algumas das aplicações 
terão avatares de voz que falarão com as pessoas, tornando possível encomendar comida 
por voz sem tirar os olhos do jogo de futebol ou confirmar a receção do cheque família e 
transferi-lo para a conta poupança enquanto se conduz, por exemplo.

  
Além da Defined.ai – que irá liderar o novo consórcio –, fazem parte do Accelerat.ai um 
conjunto de empresas que inclui Devscope, NOS, Instituto Superior Técnico de Lisboa, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FC.Id e INESC-Id. Na lista de clientes 
interessados estão entidades do setor publico e privado, nomeadamente, o Novo Banco e 
Banco Santander, a Caixa Geral de Depósitos SPMS e SNS (no Ministério da Saúde), AMA 
(Transformação Digital), Ministério da Segurança Social, EDP e Galp, a NOS, a Worten e a 
Fidelidade.

  
A otimização do atendimento ao cliente nos setores público e privado é o único foco ou 
estão previstas outras áreas de intervenção? De que forma o consórcio espera contribuir 
para acelerar a transformação digital dos setores públicos e privado portugueses?

  
O foco do consórcio será a otimização do atendimento ao cliente nos setores públicos e 
privados porque esta é uma área de 24,6 mil milhões de dólares [24 mil milhões de euros] 
em 2020, de acordo com a Gartner. Em Portugal, 50% das chamadas do setor publico nem 
sequer são atendidas. O foco do projeto é desenvolver agentes virtuais por voz e por texto 
que se integrem ou em contact centres ou em voicebots e chatbots especializados por 
vertical da indústria. O nosso foco é em línguas digitalmente “under resourced” em 
comparação com o inglês, o chines e o espanhol. Por isso, para já estamos a falar com o 
mercado português, mas estamos já a ver interesse de outros países na Europa, Africa e 
América Latina.

  
Com esta solução esperamos disponibilizar um acesso mais fácil na língua nativa, sem 
obrigar as pessoas a terem de dominar o inglês para aceder a estas tecnologias, 
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especialmente à população que não possui acesso à internet ou, tendo, não detém destreza, 
proficiência digital e/ou se encontra distante dos centros das cidades onde se localizam a 
maioria dos nós de atendimento presencial. Acreditamos que passando estes serviços a 
estar à distância de uma chamada ou de uma mensagem de texto, haverá um impacto 
positivo na transição digital – um tema que está nas agendas políticas em Portugal e na 
Europa.

  
> “Este projeto vai tirar partido de um trabalho que a Defined.ai tem vindo a desenvolver nos 
últimos dois anos, na expansão da sua base de dados, como novos modelos de 
reconhecimento para línguas europeias (…)”.

  
Qual o foco inicial das iniciativas planeadas pelo Accelerat.ai? O investimento de 34,5 milhões 
de euros enquadra-se nas ambições do consórcio?

  
Este projeto vai tirar partido de um trabalho que a Defined.ai tem vindo a desenvolver nos 
últimos dois anos, na expansão da sua base de dados, como novos modelos de 
reconhecimento para línguas europeias, incluindo o português de Portugal. O foco inicial do 
consórcio será no benchmark dos nossos sistemas de reconhecimento de voz em relação a 
realidade das chamadas dos clientes. É necessário medir como os nossos modelos genéricos 
se comportam em relação à realidade. A fiabilidade do primeiro modelo é fundamental para 
determinar a fiabilidade dos próximos. A seguir vem a anonimização dos dados, que é um 
tema muito importante a luz do GDPR.

  
O valor do investimento é o mínimo para poder entregar um produto dentro de 3 anos, mas 
vamos necessitar de mais financiamento seguramente. Só para pôr as coisas em perspetiva, 
a Amazon desenvolve estas tecnologias há mais de 10 anos e neste momento a Alexa tem 
mais de 1000 pessoas.

  
Qual o perfil de clientes/setores de atividade target da tecnologia que vão desenvolver? 
Porquê?

  
São várias as áreas de atuação e indústrias que temos planeadas como targets da tecnologia 
que estamos a desenvolver. A escolha foi feita em função das manifestações de interesse 
durante a candidatura dos setores publico e privado, nomeadamente a Banca, a Saúde, as 
Telecomunicações, Energia, Utitlities, Retalho e Seguros.

  
Algum mercado com mais potencial para acolher a inovação tecnológica que vier a sair do 
consórcio?

  
O mercado português primeiro por ser financiado pelo governo português. Mas a seguir são 
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países de expressão portuguesa e espanhola, onde há bastante resistência para adotar o 
inglês e que tem milhões de clientes a interagir com empresas e instituições em grande 
escala.

  
> “(…) o novo consórcio irá criar cerca de 150 novos postos de trabalho qualificado em 
Portugal. 44 desses novos postos de trabalho irão integrar a Defined.ai”.

  
A contratação de “talentos” para o consórcio vai incidir em que áreas profissionais? E com 
quantas pessoas preveem completar a equipa do Accelerat.ai?

  
A aposta no talento para este consórcio vai incidir principalmente na área das tecnologias de 
informação. Com o intuito de fazer crescer as equipas de machine learning, data e 
infraestrutura, o consórcio está ativamente à procura de novos talentos que nos permitam ir 
ao encontro do objetivo e que nos capacitem dos recursos necessários para concretizar esse 
mesmo objetivo. Mas também precisamos de program managers, project managers, sales 
representatives, solutions Architects.

  
Deste modo, o novo consórcio irá criar cerca de 150 novos postos de trabalho qualificado em 
Portugal. 44 desses novos postos de trabalho irão integrar a Defined.ai. Os restantes, farão 
parte das outras instituições que compõem o consórcio. O projeto contará ainda com o 
contributo de milhares de freelancers que, em regime crowd-source, criam os dados para o 
desenvolvimento desta tecnologia.

  
Planeiam alargar o número de empresas e instituições que integram o consórcio? Mais 
empresas, mais academia?

  
A lista de membros do consórcio está fechada porque o orçamento está fechado, mas é 
sempre possível mudar empresas se houver necessidade de uma substituição. No entanto, 
estará sempre aberto à possibilidade de novas colaborações, apoios e parcerias que ajudem 
a promover a linha de atuação do consórcio. Nesse sentido, estamos a trabalhar ativamente 
na criação de canais de comunicação, contando com a colaboração de mais instituições da 
academia (do ponto de vista de atração de talento e apoio à formação), bem como mais 
empresas (do ponto de vista comercial).

  
O Accelerat.ai é um dos primeiros projetos do Centro de Excelência em IA em Portugal. Pode 
dizer-se que é uma etapa para tornar Portugal uma referência europeia em inovação?

  
Sem dúvida e esse é o meu objetivo desde que o apresentei ao governo português em finais 
de 2019. Portugal foi sempre um país muito bem capacitado a nível de talento (fator crucial 
para a inovação nas empresas). No entanto, temos vindo a assistir a uma migração deste 
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talento para países mais bem posicionados a nível da inovação e investimento.
 
Nos últimos anos deu-se o reverso da moeda: diferentes gigantes tecnológicos procuram 
agora Portugal, transformando o nosso país num novo hub tecnológico ou, como alguns 
dizem, o Silicon Valley Europeu. Acredito que Portugal pode ser um grande fornecedor de 
tecnologias de machine learning e soluções de IA para a Europa e para o mundo, e que tem 
as condições de segurança, qualidade de vida e até de atracão de investimento e de talento 
necessárias para realizar esta visão. ❉
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A 7ª edição desta iniciativa da Axians e da IDC recebeu quase 300 candidaturas, resultando 
em 42 projetos finalistas. 
 
 
 
J á são conhecidos os projetos finalistas dos Portugal Digital Awards 2022, que, este ano, 
contaram com cerca de 300 candidaturas. Os 42 projetos, hoje divulgados, surgem após uma 
cuidada seleção das várias propostas a concurso. Todos os anos, a equipa de researçh da 
IDC se depara com um aumento da qualidade dos projetos a concurso, numa clara evidência 
de mais e melhor transformação digital no seio das organizações 
 
 
 
Best Manufacturing Project 
 
 
 
No segmento da indústria, contam-se três projetos finalistas, o primeiro dos quais 
apresentado pelo Grupo Mota-Engil para a área da construção civil. O Go-Lab compreende a 
idealização e desenvolvimento de uma nova solução global para gestão de laboratórios. 
 
 
 
Já o projeto da SECIL - App Pedreiras - é uma aplicação que permite aos clientes das 

https://insight.carma.com/a/17fdba19-fa10-4213-b9aa-38a4dd8ff9dd
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pedreiras do grupo entrarem nas instalações autonomamente, carregar os agregados que 
necessitam e sair depois da pesagem dos seus camiões. 
 
 
 
Finalmente, o projeto OMC (Operação, Manutenção e Conservação), da Ascendi Inovação e 
Gestão de Infraestruturas é um programa que visa a ges.tão integrada do ciclo de vida dos 
ativos rodoviários, operação e manutenção corrente das autoestradas e garantia dos níveis 
de qualidade definidos. 
 
 
 
Best Energy & Utilities Project 
 
 
 
A E-Redes tem dois projetos finalistas esteano, paraa categoria de energia e Utilities: o 
Analytics4Vegetation e o Gridrone. O primeiro auxilia na deteção de situações em 
incumprimento e ainda na sua prevenção, pelo recurso à inteligência artificial. Já o Gridone 
assume-se como uma alternativa ao uso do helicóptero para a inspeção da rede aérea que 
passa a recorrer a imagens processadas por algoritmo de Computer Vision; a uma forma 
termográfica por via da qual se detetam situações de sobreaquecimento; e Li-DAR, em que 
os dados recolhidos são usados para uma reconstrução 3D da rede elétrica e envolvente. 
 
 
 
Já o projeto Electric Dots, da EDP, suporta o processo de tomada de decisão sobre os locais 
de instalação de novos pontos de carregamento de veículos elétricos. Do Norte do país 
chega o Barragens na Palma da Mão, que integra o desenvolvimento de mais-inteligência 
através de novas formas de gestão operacional e digital dentro da Águas do Norte. 
 
 
 
Finalmente, a Greenvolt Comunidades dá a conhecer o Energia Unida, um trabalho que tem 
como missão a criação e gestão de Comunidades de Energia, de forma a assegurar energia 
limpa e mais barata. 
 
 
 
Best Retail & Distribution Project 
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Entramos no mundo da gamificação com o projeto da MC Sonae BIT: o Gamification é a 
primeira mecânica do género na App Cartão Continente. A MC Sonae BIT traz ainda o Better 
Together, uma plataforma mobile, integrada e agregadora de ferramentas e recursos 
internos que visa otimizar a experiência digital dos colaboradores. 
 
 
 
O myWorten Onbording é o projeto da Worten Portugal que promove a mesma experiência a 
todos os colaboradores Worten desde o seu primeiro dia na empresa. O Grupo Salvador Cae. 
tano apresentou o projeto UCAS (Used Cars Analytics System), um novo sistema que 
consolida todos os dados do negócio de usados nas diferentes dimensões (online e física), 
com o uso de serviços cloud e conceito de big data. 
 
 
 
Best Government Project 
 
 
 
No âmbito da Administração Pública, são vários os projetos finalistas, representando um 
importante processo de transformação digital em curso. Assim, a Agência para o 
Desenvolvimento e Coesão desenvolveu o Balcão dos Fundos e Linha dos Fundos que aporta 
a construção e mobilização de um ponto único de acesso a serviços digitais. Já a Autoridade 
Tributária e Aduaneira apresentou o projeto de verificação da condição de insuficiência 
económica que visa automatizar a determinação desta condição através da informação 
residente na AT. 
 
 
 
Da Associação Porto Digital são finalistas dois projetos distintos: o Explore.Porto e o Cartão 
Porto. O primeiro é um serviço que fornece dados em tempo real, através de Uma 
plataforma digital, ancorada em cerca de 1.000 beacons colocados na cidade. Já o Cartão 
Porto destina-se a identificar os residentes da cidade e oferecer-lhes uma utilização 
privilegiada dos serviços do município. 
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O Acelerador de Contratação do IRN é outro dos finalistas, assumindo-se como um novo 
método de preparar documentos para os procedimentos de contratação pública por via 
tecnológica. Já o Mosaico da Agência para a Modernização Administrativa não é mais do que 
um modelo comum de desenho e desenvolvimentos de serviços-públicos digitais. 
 
 
 
Finalmente, o projeto de Renovação Automática do Cartão de Cidadão, do Instituto dos 
Registos e do Notariado, toca todos os cidadãos nacionais permitindo uma renovação mais 
cómoda deste documento e sem necessidade de deslocações aos serviços. A AMA assegura 
ainda o projeto Atendimento por Videochamada que permite ao cidadão realizar serviços, 
disponíveis no portal de sèrviços públicos, com a ajuda de um operador. 
 
 
 
Best Banking Project
 
 
 
A banca é um dos setores com maior desenvolvimento digital, uma realidade bem patente 
nos projetos finalistas do Portugal Digital Awards. Assim a Cofidis Portugal apresenta o 
CofidisPay que visa a criação de um ecossistema digital, a ligar clientes, parceiros e a própria 
empresa. Já o iziBizi, do Millennium BCP, é um Programa de Faturação e Gestão com Conta 
Bancária que funde o software de faturação e gestão Cloudware Business com API de 
serviços financeiros e de open banking. 
 
 
 
Também apresentado pelo Millennium BCP, o projeto Accolade DS é um ecossistema interno 
de bibliotecas que permite aos designers e developers a partilha de estruturas modelares. O 
Buy Now Pay Later é o terceiro projeto finalista do Millennium BCP que permite aos seus 
clientes fazer compras com o cartão de crédito e parcelar o pagamento à medida. 
 
 
 
O BPI tem a concurso a App BPI Broker, um serviço de corretagem digital otimizado para 
dispositivos móveis iOS e Android, enquanto o Caixa Lab, da Caixa Geral de Depósitos, é um 
ecossistema dinâmico, que promove a criatividade e inovação. Mas a Caixa Geral dos 
Depósitos traz ainda o projeto IA no Contact Center, uma aposta em soluções com suporte 
em inteligência artificial e com capacidade para interpretar e entender a semântica do 
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discurso humano. 
 
 
 
Finalmente, o Ecossistema Digital, do Banco CTT é um projeto que visa transformar a forma 
como o banco cria experiências de cliente e desenvolve a sua experiência digital. 
 
 
 
Best Healthcare Project 
 
 
 
No setor da saúde, a transformação digital é condição essencial e os projetos finalistas 
representam alguns dos muitos a concurso. Assim os Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde (SPMS) trazem a App SNS24 que permite ao cidadão aceder, através do telemóvel, ao 
seu boletim de vacinas, receitas e exames, além de vários outros serviços disponíveis como 
marcação de consultas. Por seu lado, a App Telemonit SNS24, também do SPMS garante a 
telemonitorização dos utentes com determinadas patologias de forma a proporcionar o 
acompanhamento clínico no domicílio. 
 
 
 
Outro projeto finalista dos SPMS é o Exames Sem Papel, que, como o nome indica, visa 
desmaterializar os processos de requisição, partilha de resultados e faturação de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica. 
 
 
 
Já o Grupo Lusíadas Saúde trouxe o LUSI, um assistente digital que efetua automaticamente 
e em total autonomia a marcação de consultas e exames ao cliente, sempre suportado em 
inteligência artificial, para interação de voz e escrita. 
 
 
 
Best Insurance Project 
 
 
 
O setor segurador diz igualmente presente nesta edição do Portugal Digital Awards desde 
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logo por via do FIXO, uma plataforma da Fidelidade que reúne uma panóplia de serviços 
num só lugar. Já a Generali Seguros traz o seu ecossistema Digital, composto por 
ferramentas e processos totalmente interligados e combinando de forma “seamless” as 
ferramentas digitais e o fator humano. O projeto finalista do Grupo Ageas Portugal é o 
FlexNow, uma aplicação que teve como missão principal o agendamento de dias de flex-work 
por parte dos colaboradores Ageas. A App Auto Digital da Viadirecta - OK! Teleseguros é 
outra iniciativa em destaque e que permite que o cliente realize ele próprio a vistoria do seu 
veículo. Finalmente, estão ainda entre os projetos finalistas, o Fidelidade Drive, que, com 
base nos dados recolhidos, fornece dicas de poupança de combustível, e promove a 
segurança rodoviária através de desafios de condução, e o Tratamento Automático dos 
Sinistros Automóvel, ambos da Fidelidade. 
 
 
 
Best Digital Transformation Ideia 
 
 
 
Entre as startups finalistas contam-se a SheerME com um projeto que liga as pessoas a todos 
os serviços de bem-estar e beleza por georreferenciação; a NAU21 - Software for the future 
com o SISA1 (Smart Insurance system), desenvolvido em blockchain e machine learning; e a 
Growappy que apresentou uma plataforma digital completa para a educação. Destaque 
ainda para a Follow Inspiration, startup tecnológica focada no desenvolvimento de robótica.
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Os contact centers continuam a ser essenciais para o envolvimento dinâmico com o cliente. 
Foi a forma como as empresas organizam processos e pessoas, para proporcionar 
experiências gratificantes aos clientes, e como gerem o compromisso dos colaboradores que 
mudou na última década.

  
Por: Patrick Maes, head de Consultoria de Clientes, Vendas e Marketing, da KPMG Bélgica, 
KPMG

  
 Antigamente, a maneira preferida de se envolver com uma empresa era pegar no telefone, 
tanto para a empresa como para o cliente. Hoje, os contact centers transformaram-se em 
centros omnicanal de interacções inteligentes, onde pessoas, robôs e tecnologia trabalham 
lado a lado. Patrick Maes, head de Consultoria de Clientes, Vendas e Marketing, da KPMG 
Bélgica, avança quatro elementos-chave que vão impulsionar o futuro do sector.

  
1. Canais adoptados para o contexto de envolvimento O tipo de interacção que um cliente 
procura depende de variáveis como a literacia digital, o acesso a canais digitais, o tipo de 
assunto e o contexto emocional em que chega à empresa.

  
Estudos indicam que as interacções digitais e assíncronas tornaram-se agora o modelo 
preferido de envolvimento dos nativos digitais e daqueles com bons conhecimentos digitais. 
Estes encontram naturalmente o seu caminho para portais, aplicações e websites e criam 
perfis de utilizadores e logins sem dificuldade. Conseguem gerir documentos, encomendas, 
facturas e pagamentos, utilizando o dispositivo da sua escolha sem qualquer apoio ou 

https://hrportugal.sapo.pt/quatro-elementos-chave-para-o-futuro-dos-contact-centers/
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usando as funções de ajuda disponibilizadas.
 
Quando têm dúvidas, a sua primeira linha de acção será consultar a secção FAQ no website, 
utilizar canais sociais, ou contactar a empresa através de chat com um bot ou agente. O 
correio electrónico continuará a estar presente, mas raramente será o canal preferencial. 
Envolver-se numa conversa ao vivo é um acontecimento excepcional, que só ocorre quando 
todos os outros canais falham.

  
Estes meios de interacção modernos não abrangem clientes menos confiantes digitalmente 
ou que não tenham acesso fácil aos canais digitais. É um grupo crescente de pessoas de 
todas as faixas etárias que, por falta de dinheiro ou formação, não participam na sociedade 
digital.

  
Noutros casos, a utilização de apoio em directo pode ser desencadeada pela necessidade de 
falar com outro ser humano – como foi observado durante a pandemia –, por requisitos 
específicos de produtos ou serviços.

  
Os clientes podem apresentar vários padrões de preferência de envolvimento, dependendo 
da situação, do produto ou mesmo da hora do dia.

  
2. Interacções inteligentes A disponibilidade de dados sobre clientes, combinada com uma 
vasta gama de novas ferramentas, torna as interacções inteligentes uma prática cada vez 
mais comum. Conversas directas, chamadas telefónicas, bots, algoritmos e plataformas 
interligadas permitem gerar uma visão única do cliente.

  
As empresas precisam também de captar uma multiplicidade de sinais que os clientes e 
sistemas geram, de modo a prever as suas necessidades de apoio e possíveis acções de 
seguimento, da compra de um novo produto ao lançamento de uma reclamação ou deixar a 
empresa como cliente. Isto é crucial para criar uma experiência de cliente sem falhas e 
proporcionar valor acrescentado.

  
Compreender o tipo de canal a utilizar e o tipo de experiência a entregar são os factores-
chave para contact centers e operações modernas de serviço ao cliente.

  
3. Colaboradores felizes e capazes Durante muito tempo, os call centers foram rotulados 
como centros de stress, tanto para clientes como para colaboradores. Porém, nos contact 
centers e equipas de atendimento ao cliente modernos, os níveis de stress dos 
colaboradores são significativamente reduzidos, resultado de melhor tecnologia, maior 
capacitação na resolução de problemas iniciais e uma mistura equilibrada de tarefas 
rotineiras e mais desafiantes.
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A utilização de soluções eficientes de encaminhamento de chamadas para combinar agentes 
de contacto e centros de serviço com as capacidades e experiências certas para lidar com 
clientes com necessidades específicas é uma forma eficaz de aumentar a resolução de 
problemas. Isto permite também disponibilizar aos agentes de contacto e de serviço uma 
variedade nos tipos de questões que lidam, combatendo assim o tédio e o stress.

  
Um elemento importante que pode capacitar ainda mais os colaboradores é a Visão do 
Cliente em Tempo Real, que mostra todas as interacções com o cliente no passado, uma 
visão geral das encomendas, chamadas, visitas a websites e conversas nas redes sociais. 
Exige o desenvolvimento de uma «cabine de comando » para o agente de contacto ou 
serviços – uma consola virtual que combina a Visão do Cliente em Tempo Real com acesso 
aos sistemas subjacentes para iniciar acções, ordens de trabalho, trocas de produtos e envio 
de documentação com um único clique, sem a necessidade de alternar entre sistemas ou de 
se envolver numa administração complexa.

  
Uma vez que colaboradores felizes levam a clientes felizes, o desenvolvimento de uma 
experiência actualizada de dados e tecnologia, com espaço suficiente para interacções 
gratificantes, deve estar na agenda de cada organização.

  
4. Utilização híbrida de canais Há uma série de diferentes canais à disposição dos contact 
centers e clientes, desde chamadas e aplicações de chat ao Whats- App, redes sociais e 
vários portais de clientes. No mundo digital actual, as conversas podem começar via chat, 
passar para uma chamada telefónica e ser resolvidas numa plataforma digital onde o 
consumidor encomenda um produto ou serviço.

  
Os clientes utilizam estes canais como entenderem e muitas vezes alternam entre eles para 
resolver problemas, ou encontrar informações adicionais sobre produtos ou serviços. Isto 
exige ligações contínuas entre os vários canais, clientes e ferramentas de seguimento de 
conversas. Gerir estas interacções sem falhas e acompanhar o trajecto unificado do cliente 
através dos canais é um dos desafios que as organizações cada vez mais enfrentam. ❉
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MSN PORTUGAL  Tue, 15 Nov 2022

Negócio dos call centers já vale 3.000
milhões em Portugal. Mais de metade
“atende” clientes estrangeiros

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  846,920

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 6,659

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  21,173

TAGS  APCC Contact Centers

Mais de metade dos contact centers que operam em Portugal estão atualmente a trabalhar 
para outros países, atendendo clientes em dezenas de línguas diferentes, com esses serviços 
internacionais a serem prestados por empresas portuguesas e também grupos estrangeiros 
instalados no país, como as francesas Webhelp e Teleperformance, ou a Intelcia, que tem 
sede em Marrocos.

  
Em declarações ao ECO, o presidente da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC), 
Pedro Miranda, calcula que o chamado serviço nearshoring – a França e a Alemanha são os 
mercados principais, mas também há operações para geografias distantes, como EUA, 
Canadá e até países na Ásia – já absorve perto de 56 mil pessoas, de um total de 104 mil que 
o setor emprega.

  
Em 2022, a indústria dos contact centers vai gerar um volume de negócios aproximado de 
3.000 milhões de euros, mantendo o ritmo de crescimento próximo dos 10% que tem 
registado nos últimos anos. Além de reportar taxas de progressão superiores à média, o 
segmento internacional tem um peso “muito acima” de 50% do negócio total, por ter “maior 
valor acrescentado e uma unidade de faturação por pessoa que é superior”.

  
Pedro Miranda não consegue precisar o número de contact centers em Portugal, por haver 
empresas que operam vários escritórios e porque, “com o trabalho remoto, esse conceito 
também está cada vez mais virtualizado”. Mas sabe que o número de empresas estrangeiras 

https://www.msn.com/pt-pt/financas/noticias/neg%c3%b3cio-dos-call-centers-j%c3%a1-vale-3000-milh%c3%b5es-em-portugal-mais-de-metade-%e2%80%9catende%e2%80%9d-clientes-estrangeiros/ar-AA147pHT
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já supera o de portuguesas. Banca, seguros, telecomunicações e grupos de tecnologia 
detentores de redes sociais são algumas das indústrias globais que mais contratam serviços 
em Portugal.

  
O atendimento telefónico ainda é o principal canal de resposta (30%), embora esteja a 
perder preponderância para outros, como o e-mail, o chat ou os bots. “Não é só lidar com 
contactos simples, mas com realidades mais complexas. Por exemplo, a área da inteligência 
artificial não vive sozinha, é preciso equipas a complementar o que o software sugere. Essas 
interações humanas especializadas são muito mais bem pagas. E quanto mais valor 
acrescentado tiverem os serviços, melhor se consegue remunerar as pessoas. É esse 
caminho que a indústria está a percorrer”, indica.

  
Já a revisão dos contratos com os clientes, sobretudo face ao aumento das despesas com 
trabalhadores (pesam 70% na estrutura de custos) e com a infraestrutura tecnológica, “não é 
fácil”, admite o porta-voz. “Os clientes têm de perceber o contexto em que estamos. Senão 
não somos competitivos e não conseguimos prestar o serviço. Há uma guerra de talentos e 
isso tem consequências imediatas. Se um cliente não quer revisitar preço, as pessoas 
disponíveis vão diminuir fortemente. Ele próprio vai encontrar a luz muito rapidamente 
[risos].”

  
Dos empregos na troika à ocupação do Interior

  
Foi há 12 anos, com o país prestes a entrar numa nova crise e o desemprego a disparar, que 
houve “um grande boom” neste setor ao nível da prestação de serviços para outros países. O 
que, recorda o líder da APCC, “ajudou imenso a que a emigração não fosse ainda mais 
expressiva”. De lá para cá foram acrescentados 50 mil postos de trabalho nesta indústria. “Há 
sempre um discurso que parece que já chegámos ao nosso limite, mas o mercado tem vindo 
a crescer neste segmento. É um pouco provável que vá abrandar esse ritmo porque há uma 
racionalidade cada vez maior”, perspetiva.

  
Mas continuam a entrar empresas novas no mercado português? “Sem dúvida. Não digo 
todas as semanas, mas com muita frequência estamos a ver novas empresas a entrar – e 
algumas tornam-se nossas associadas. Claro que entrar agora é mais difícil do que era há 
quatro anos. Neste momento há uma congestão na luta pelo talento, seja nacional ou 
internacional. Ainda assim, há empresas que acham que têm condições específicas, por 
exemplo, terem clientes internacionais já garantidos”, responde.

  
Sem dados exatos, arrisca que, pelo menos, 35 mil trabalhadores sejam de nacionalidade 
estrangeira, ainda que nos atuais recrutamentos esse rácio seja superior, dado que “o 
mercado nacional não consegue fornecer a quantidade de pessoas necessárias”. Porém, no 



Page 81 of 134
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 12 Dec 2022

recrutamento internacional as empresas continuam a enfrentar problemas ao nível da 
obtenção de vistos, da parca digitalização dos processos burocráticos ou da escassez de 
oferta na habitação, que empurra os candidatos para as periferias menos atrativas.

  
A tendência passa por uma maior presença destes projetos noutras cidades portuguesas — 
além de Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, que têm sido as zonas privilegiadas nestes 
investimentos internacionais. Pedro Miranda aponta como “um bom sinal que outras cidades 
comecem a criar condições para atrair centros de contacto e fixar as pessoas, especialmente 
no Interior”, mesmo que seja durante os estudos ou no início de uma carreira profissional. 
“Esta indústria é uma escola para a vida. Não é fácil, mas realmente dá estrutura, 
nomeadamente a nível de liderança e de trabalho em equipa”, remata.]]>
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ECO  Tue, 15 Nov 2022

Negócio dos call centers já vale 3.000
milhões em Portugal

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  1,221,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 9,600

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  30,525

TAGS  APCC Contact Centers

Mais de metade dos contact centers que operam em Portugal estão atualmente a trabalhar 
para outros países, atendendo clientes em dezenas de línguas diferentes , com esses 
serviços internacionais a serem prestados por empresas portuguesas e também grupos 
estrangeiros instalados no país, como as francesas Webhelp e Teleperformance, ou a Intelcia, 
que tem sede em Marrocos.

  
Em declarações ao ECO, o presidente da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC), 
Pedro Miranda, calcula que o chamado serviço nearshoring – a França e a Alemanha são os 
mercados principais, mas também há operações para geografias distantes, como EUA, 
Canadá e até países na Ásia – já absorve perto de 56 mil pessoas, de um total de 104 mil que 
o setor emprega.

  
Em 2022, a indústria dos contact centers vai gerar um volume de negócios aproximado de 
3.000 milhões de euros , mantendo o ritmo de crescimento próximo dos 10% que tem 
registado nos últimos anos. Além de reportar taxas de progressão superiores à média, o 
segmento internacional tem um peso “muito acima” de 50% do negócio total, por ter “maior 
valor acrescentado e uma unidade de faturação por pessoa que é superior”.

  
 Pedro Miranda não consegue precisar o número de contact centers em Portugal, por haver 
empresas que operam vários escritórios e porque, “ com o trabalho remoto, esse conceito 
também está cada vez mais virtualizado”. Mas sabe que o número de empresas estrangeiras 
já supera o de portuguesas. Banca, seguros, telecomunicações e grupos de tecnologia 
detentores de redes sociais são algumas das indústrias globais que mais contratam serviços 

https://eco.sapo.pt/2022/11/15/negocio-dos-call-centers-ja-vale-3-000-milhoes-em-portugal-mais-de-metade-atende-clientes-estrangeiros/
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em Portugal.
 
O atendimento telefónico ainda é o principal canal de resposta (30%), embora esteja a 
perder preponderância para outros, como o e-mail, o chat ou os bots . “Não é só lidar com 
contactos simples, mas com realidades mais complexas. Por exemplo, a área da inteligência 
artificial não vive sozinha, é preciso equipas a complementar o que o software sugere. Essas 
interações humanas especializadas são muito mais bem pagas. E quanto mais valor 
acrescentado tiverem os serviços, melhor se consegue remunerar as pessoas. É esse 
caminho que a indústria está a percorrer”, indica.

  
Já a revisão dos contratos com os clientes, sobretudo face ao aumento das despesas com 
trabalhadores (pesam 70% na estrutura de custos) e com a infraestrutura tecnológica , “não é 
fácil”, admite o porta-voz. “Os clientes têm de perceber o contexto em que estamos. Senão 
não somos competitivos e não conseguimos prestar o serviço. Há uma guerra de talentos e 
isso tem consequências imediatas. Se um cliente não quer revisitar preço, as pessoas 
disponíveis vão diminuir fortemente. Ele próprio vai encontrar a luz muito rapidamente 
[risos]. ”

  
 Dos empregos na troika à ocupação do Interior

  
Foi há 12 anos, com o país prestes a entrar numa nova crise e o desemprego a disparar, que 
houve “um grande boom ” neste setor ao nível da prestação de serviços para outros países. 
O que, recorda o líder da APCC, “ajudou imenso a que a emigração não fosse ainda mais 
expressiva”. De lá para cá foram acrescentados 50 mil postos de trabalho nesta indústria. “Há 
sempre um discurso que parece que já chegámos ao nosso limite, mas o mercado tem vindo 
a crescer neste segmento. É um pouco provável que vá abrandar esse ritmo porque há uma 
racionalidade cada vez maior”, perspetiva.

  
Mas continuam a entrar empresas novas no mercado português? “Sem dúvida. Não digo 
todas as semanas, mas com muita frequência estamos a ver novas empresas a entrar – e 
algumas tornam-se nossas associadas. Claro que entrar agora é mais difícil do que era há 
quatro anos. Neste momento há uma congestão na luta pelo talento, seja nacional ou 
internacional. Ainda assim, há empresas que acham que têm condições específicas, por 
exemplo, terem clientes internacionais já garantidos”, responde.

  
Sem dados exatos, arrisca que, pelo menos, 35 mil trabalhadores sejam de nacionalidade 
estrangeira, ainda que nos atuais recrutamentos esse rácio seja superior, dado que “o 
mercado nacional não consegue fornecer a quantidade de pessoas necessárias”. Porém, no 
recrutamento internacional as empresas continuam a enfrentar problemas ao nível da 
obtenção de vistos, da parca digitalização dos processos burocráticos ou da escassez de 
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oferta na habitação, que empurra os candidatos para as periferias menos atrativas.
 
A tendência passa por uma maior presença destes projetos noutras cidades portuguesas — 
além de Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, que têm sido as zonas privilegiadas nestes 
investimentos internacionais. Pedro Miranda aponta como “um bom sinal que outras cidades 
comecem a criar condições para atrair centros de contacto e fixar as pessoas, especialmente 
no Interior”, mesmo que seja durante os estudos ou no início de uma carreira profissional. 
“Esta indústria é uma escola para a vida. Não é fácil, mas realmente dá estrutura, 
nomeadamente a nível de liderança e de trabalho em equipa” , remata. ❉
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CALL CENTER  Wed, 09 Nov 2022

VoiceInteraction: “A implementação de
análise Big-Data tem ficado um pouco
esquecida” no setor

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

Alexandre David – Business Developer da VoiceInteraction
  

A CALL CENTER MAGAZINE falou com Alexandre David, Business Developer da 
VoiceInteraction, para perceber o papel que os dados e os insights dos clientes podem 
assumir no contact center. Alexandre David vai abordar o que fazer com as preferências de 
omnicalidade do cliente, na sua intervenção noGlobal Contact Centerdeste ano.

  
EM NOVEMBRO DE 2019, A VOICEINTERACTION LANÇOU O SEU SISTEMA DE ANÁLISE PARA 
AS CHAMADAS TELEFÓNICAS DESTINADO A CONTACT CENTERS. QUE BALANÇO FAZEM 
DESTES PRIMEIROS ANOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO?

  
Desde o terminus do projeto de investigação nacional onde colaborámos com a Polícia 
Judiciária para o desenvolvimento de uma ferramenta de transcrição e edição de chamadas 
de voz, tem vindo a ser percorrido um caminho de crescimento e aprendizagem. O 
CallScriber é atualmente uma plataforma emergente a nível nacional e internacional, num 
mercado altamente competitivo e complexo de penetrar.

  
Com o lançamento da nova versão 7 pretendemos dar um novo passo em frente, oferecendo 
a mesma automação de descoberta de conhecimento nos diferentes canais de comunicação 
com o cliente, agora com uma nova imagem – mais atual e coesa. Por outro lado, a nossa 
equipa continua a desenvolver a tecnologia central à automação, tanto ao nível do 

https://www.callcentermagazine.net/contact-centers/voiceinteraction-big-data/
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reconhecimento de fala, como dos algoritmos de Inteligência Artificial e Machine Learning.
 
À medida que o nível de aceitação deste tipo de tecnologia aumenta e a automação passou a 
ser um ponto fundamental de investigação, os nossos clientes e parceiros reconhecem as 
mais valias por nós trazidas à sua operação. Atestando tudo isto, o final de 2021 trouxe o 
CallScriber como “Melhor aplicação IA” para o painel de jurados da Enterprise Connect – a 
maior feira da especialidade nos Estados Unidos.

  
> “[O Callscriber] é hoje uma plataforma que permite a diferentes equipas de um Contact 
Center terem acesso a automação e análise Big-Data”

  
Vista do separador de Serviços do CallScriber 7.0

  
EM TERMOS PRÁTICOS, DE QUE MANEIRA A TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PERMITE AOS 
CONTACT CENTERS MELHORAR A SUA QUALIDADE?

  
O Callscriber tem vindo a expandir-se além das fronteiras de uma ferramenta de Speech 
Analytics. É hoje uma plataforma que permite a diferentes equipas de um Contact Center 
terem acesso a automação e análise Big-Data com o objetivo de maximizar a qualidade do 
seu trabalho diário.

  
Opera em três áreas principais: gestão e análise omnicanal para a categorização das razões 
de chamada; gestão e monitorização do desempenho de todas as linhas, equipas e agentes 
em termos de protocolo, cultura da organização e qualidade de atendimento; análise 
preditiva de sentimento do cliente em relação à marca e riscos associados ao serviço 
prestado, sejam eles desistência de processos, cancelamento precoce ou escalar de 
reclamações.

  
Tudo isto é resultante de algoritmos projetados e desenvolvidos pela VoiceInteraction ao 
longo de anos. Os metadados extraídos desta análise, anteriormente inacessíveis, integram-
se em processos automatizados, promovendo uma gestão empresarial mais informada.

  
> “A implementação de análise Big-Data tem ficado um pouco esquecida neste processo, 
mas a sua utilização é inevitável pelas mais valias que irá trazer”

  
ALGUNS ESPECIALISTAS CONSIDERAM QUE O SETOR POSSUI UM POTENCIAL ENORME FACE À 
QUANTIDADE DE DADOS QUE POSSUI. COMO PODE A ANÁLISE DESSES DADOS ALAVANCAR A 
IMPORTÂNCIA DADA ATUALMENTE AOS CONTACT CENTERS?

  
As potencialidades são, de facto, substanciais, contudo existe ainda alguma relutância em 
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adotar soluções de análise em larga escala. A indústria tem vindo a transformar-se 
profundamente, a nível das estruturas de comunicação, novas formas automatizadas de 
atendimento e até nas plataformas de gestão dos próprios Contact Centers. A 
implementação de análise Big-Data tem ficado um pouco esquecida neste processo, mas a 
sua utilização é inevitável pelas mais valias que irá trazer.

  
Estima-se um crescimento do mercado de software de análise e monitorização de metadata 
para Contact Centers em biliões, à medida que surgem cada vez mais soluções omnicanal 
apoiadas em Inteligência Artificial.

  
Como sabemos, o bom funcionamento de um Contact Center apresenta uma maior 
rentabilidade para o negócio associado, através do potencial para a retenção e captação de 
clientes, upselling e cross-selling de produtos. A obtenção de dados de todas as 
comunicações recebidas e o acesso à jornada do cliente contribui para a previsão do NPS, 
recetibilidade a outros produtos e análise de risco.

  
EM QUE MEDIDA A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES PODE SER MELHORADA A PARTIR DESSES 
DADOS E INSIGHTS?

  
A análise Big-Data neste contexto da satisfação e experiência de utilização do cliente deve 
ser visto como uma equação com várias variáveis: algumas conhecidas e sob o nosso 
controlo, outras nem tanto. As automações analíticas derivadas da contextualização 
completa das interações recebidas geram insights percetíveis de serem apresentados a 
decisores, e daí resultar em novos procedimentos a implementar. O cruzamento de 
resultados operacionais com boas experiências de utilização permite criar novos processos e 
protocolos de atendimento que fomentam apreciação, confiança e lealdade numa conjetura 
ultracompetitiva e de desistência rápida. É possível escalar essa descoberta, usando apenas 
custos computacionais, a todos os canais de comunicação ao dispor do cliente.

  
Um dos objetivos do Speech Analytics é derivar conhecimento inteligível de forma a 
possibilitar a tomada de melhores decisões, removendo algumas das variáveis que este 
mercado nos obriga a enfrentar.

  
> “Por mais processos criados e implementados, uma interação não automatizada num 
Contact Center será sempre uma conversa entre duas pessoas”

  
COM UM FOCO TÃO CENTRADO NOS DADOS, COMO SE PODE ‘HUMANIZÁ-LOS’? COMO SE 
PODE CRIAR UM BALANÇO ENTRE OS DADOS E O LADO HUMANO?

  
Por mais processos criados e implementados, uma interação não automatizada num Contact 



Page 90 of 134
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Mon, 12 Dec 2022

Center será sempre uma conversa entre duas pessoas. A experiência do cliente é 
fundamental, logo não podemos desvalorizar quem está do outro lado. O operador é, muitas 
vezes, o único ponto de contacto que o cliente tem com a cultura da organização. Um bom 
atendimento pode mudar, dramaticamente, uma má opinião sobre a marca, sendo o mesmo 
verdade para o inverso.

  
A análise do desempenho de agentes é algo complexo: esta análise deve ser automatizada, 
mas humana ao mesmo tempo. O Speech Analytics gera a capacidade de avaliar, de uma 
forma imparcial e binária, pontos não subjetivos do atendimento. Fornece ainda um suporte 
digital para a avaliação de pontos que apenas um membro da equipa de qualidade pode 
discernir, e providencia processos de pesquisa e cruzamento de dados.

  
Com estes processos, permite-se que todos os bons e maus exemplos de atendimento sejam 
revelados, removendo a aleatoriedade da análise manual do desempenho de cada agente. 
Só assim a organização conseguirá reter e recompensar o talento que realmente traz valor 
acrescentado.

  
> “[A análise do desempenho de agentes] deve ser automatizada, mas humana ao mesmo 
tempo”

  
COM O CRESCIMENTO DA ADOÇÃO DESTE TIPO DE FERRAMENTAS, DE QUE MANEIRA 
PERSPETIVAM OS PRÓXIMOS ANOS?

  
No nosso entender existe um grande espaço de crescimento para tipo de ferramentas. A sua 
ajuda, proativa e reativa, irá ser cada vez mais indispensável para Contact Centers de média 
e grandes dimensões. Com a implementação do Callscriber, procuramos oferecer um 
sistema autossustentável e escalável à medida do sucesso do cliente. Mais insights geram 
mais metadata, e com mais dados, mais claro é o caminho do bom atendimento, mais claro 
é o caminho para um melhor serviço prestado.

  
Pretendemos uma plataforma com um ROI tangível e de rápidos resultados práticos, cuja 
evolução irá continuar a percorrer um trajeto bem definido.  O desenvolvimento da 
tecnologia continuará a ser uma preocupação central. Este processo passa pela otimização 
contínua dos nossos algoritmos de análise e com a adição de novas funcionalidades, com 
base nas necessidades dos nossos clientes e na direção tomada pela indústria.

  
Por outro lado, para a VoiceInteraction os próximos anos serão de expansão e importantes 
parcerias. Como providers reconhecidos de tecnologias de processamento da fala em 
diversos mercados, como na América Latina e Estados Unidos, queremos levar o Callscriber 
para outros mercados de igual exigência e exposição. Iremos reforçar a nossa presença em 
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feiras da especialidade para apresentar as nossas soluções: já neste mês de novembro 
iremos estar no Global Contact Center com um stand e uma intervenção sobre “Dados e 
Insight dos Clientes”, e ainda no Call & Contact Centre, em Londres.

  
Calendário dos próximos eventos de Contact Centers
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SAPO - TEK  Wed, 09 Nov 2022

Defined.ai lidera projeto que “ensina”
português a assistentes virtuais. Vai nascer
um produto mas a ambição é maior

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  364,800

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 2,868

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  9,120

TAGS  Contact Centers

A Europa está a perder a corrida de fundo para um lugar no pódio da inteligência artificial e 
só pode contrariar a tendência desenvolvendo tecnologia, defende Daniela Braga, fundadora 
Defined.ai, que lidera em Portugal um projeto com ambições de contribuir para essa 
mudança.

  
Portugal pode ter um papel mais relevante no contexto da inteligência artificial, têm 
defendido vários responsáveis na área. Uma das razões para esta convicção é a 
disponibilidade de talento, outras serão a facilidade que Portugal tem em atrair mais talento 
e a experiência que algumas empresas de origem portuguesa têm na área.

  
Da expectativa à ação, surgem agora dois projetos financiados pelo Plano de Recuperação e 
Resiliência, no âmbito das agendas mobilizadoras, que prometem trazer para o país 
competências e capacidades de desenvolvimento críticas para responder aos desejos 
europeus de assumir um papel de maior destaque na IA.

  
Daniela Braga, fundadora da Definedcrowd entretanto rebatizada de Defined.Ai, foi das 
primeiras vozes - em 2020 partilhou a ideia num dos palcos da Web Summit - a defender que 
Portugal tem condições para criar um centro de excelência na área da inteligência artificial e 
que a Europa tem de apertar o passo, para não continuar a perder terreno nesta matéria.

  
A tecnológica que lidera vai agora coordenar um projeto de 34,5 milhões de euros, o 

https://tek.sapo.pt/noticias/computadores/artigos/defined-ai-lidera-projeto-que-ensina-portugues-a-assistentes-virtuais-vai-nascer-um-produto-mas-a-ambicao-e-maior
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Accelerat.AI, que pretende desenvolver um produto para o mercado empresarial. “Vamos 
desenvolver um produto que se chama IA Conversacional e que é um assistente virtual para 
usar em contact centers e substituir o agente em 80% das perguntas mais frequentes, seja 
através de voz ou texto”, explica a gestora ao SAPO TeK.

  
Numa chamada para um call center hoje, o software de atendimento (IVR) inicia todo um 
caminho que é preciso percorrer, normalmente selecionando opções numéricas, até que o 
cliente chegue ao sítio certo para resolver a questão. Em metade dos casos, essa “viagem” 
acaba com o cliente a selecionar a possibilidade de falar com um agente assim que a tem, 
uma experiência que o IA Conversacional quer mudar, ao conseguir interpretar e responder 
adequadamente a cada pedido desde a primeira interação.

  
A solução poderá ser adaptada a diferentes contextos (e não apenas a serviços de 
atendimento) e a diferentes sectores. Poderá fazer, por exemplo, a diferença nos sistemas de 
atendimento dos serviços públicos,que hoje não conseguem atender metade dos contactos 
que recebem, sublinha a responsável. O objetivo é automatizar o serviço ao cliente de forma 
a permitir “uma resposta 24/7 às perguntas mais frequentes por texto e por voz, em 
português europeu”.

  
“Há sete anos que trabalhamos com clientes que desenvolvem IA Conversacional. O que não 
estão a fazer é uma abordagem de small data/smart data. Fazem uma abordagem de big 
data e para os mercados grandes”, explica a responsável, acrescentando que a dificuldade 
não está por isso em trabalhar a tecnologia, que já existe, mas em posicionar a aposta nesta 
abordagem de small data e escalá-la.

  
Nova área de negócio para a Defined.ai

  
O desenvolvimento deste novo produto também lança a Defined.ai numa nova área de 
negócio. A empresa desenvolveu uma plataforma inteligente de recolha, enriquecimento, 
processamento e transformação de dados para sistemas de Inteligência Artificial e 
Aprendizagem Automática na qual tem focado o negócio. A partir daí, disponibiliza um 
conjunto de recursos para acelerar a criação de modelos de IA, que os clientes podem 
personalizar para os mais diversos fins. Na lista de clientes tem algumas das maiores 
empresas globais que usam estes recursos para melhorar serviços ou criar aplicações.

  
A evolução para esta nova área de negócio já estava prevista e tinha sido apresentada aos 
investidores que suportam a ronda de financiamento Série B da empresa. A oportunidade 
surge agora, mas na altura a Defined.Ai já se tinha posicionado com uma empresa de “data 
for builders and models for users” e revelado a intenção de criar um Netflix de IA (onde cada 
cliente se serve das “peças” que precisa), que entretanto acabou por lançar.
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Como sublinha Daniela Braga, os desenvolvimentos em torno da inteligência artificial estão 
concentrados nos países que mais têm investido nestas tecnologias: 55 mil milhões de 
dólares foram investidos só no ano passado nos Estados Unidos em IA; 17 mil milhões na 
China e 5 mil milhões no Reino Unido. “O resto é paisagem. O resto do mundo usa estes 
desenvolvimento porque não tem capacidade técnica e financeira para construir”.

  
A responsável acredita que o projeto que a Defined.ai vai agora liderar é um importante 
passo para democratizar a IA e começar a trazer peças fundamentais no desenvolvimento da 
tecnologia para fora deste triângulo. “O resto do mundo não vai fazer o carro se apenas lhes 
entregarem as peças, vai apenas usá-lo. Nós estamos a construir a primeira peça para poder 
entregar o carro completo”

  
Daqui a três anos, o objetivo é que o produto esteja pronto para ser comercializado. O 
resultado final vai tirar partido da aposta reforçada que a empresa vem fazendo nos últimos 
dois anos na expansão das suas bases de dados, com novos modelos de reconhecimento 
para línguas europeias, incluindo o português de Portugal.

  
Por agora, preparam-se os testes de reconhecimento de voz em português europeu. “Temos 
de medir como é que os nossos modelos genéricos se comportam em relação à realidade”, 
explica Daniela Braga.

  
O consórcio tem clientes (empresas) associados à candidatura que serão os primeiros a 
partilhar dados de chamadas reais anonimizadas para testes. Fazem também parte deste 
consórcio a NOS, Devscope, Faculdade de Ciências de Lisboa, Instituto Superior Técnico e 
respetivos centros de investigação.

  
Em paralelo avança um outro projeto das Agendas Mobilizadoras na área da IA, liderado pela 
Unbabel. Daniela Braga admite que chegaram a existir negociações para fazer convergir as 
duas propostas “mas não foi possível chegar a um alinhamento em termos de ideias, 
participação, interesse de investimento ou estratégia de abordagem ao mercado”. É como 
nos casamentos, compara, depois do namoro uns avançam e outros não.
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CAMPEÃO DAS PROVÍNCIAS  Wed, 09 Nov 2022

ISEC recebe hoje o Seminário da Talkdesk

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  34,960

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 275
 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  874

TAGS  Contact Centers

Seminário “Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua 
vida” vai realizar-se hoje, pelas 21h00, no A1.1 do Departamento de Engenharia e de 
Sistemas do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.

  
A apresentação está a cargo de Carlos Ribeiro que depois de construir uma carreira 
internacional em gestão de projectos, decidiu abandonar a Comissão Europeia para se 
dedicar a construir equipas de engenharia de alta performance em scale-ups, em Coimbra, 
primeiro na Feedzai e actualmente na Talkdesk onde é director de Engenharia na unidade de 
Inteligência Artificial.

  
A Talkdesk é uma das tecnológicas portuguesas com estatuto de unicórnio, tendo sido 
nomeada líder no Quadrante Mágico da Gartner de 2022 na categoria – Contact Center as a 
Service. Esta é a quarta vez consecutiva que a startup recebe a distinção, que este ano 
resultou de uma análise rigorosa de nove fornecedores de contact centers globais para 
avaliar a totalidade da sua visão e a sua capacidade de execução.

  
Este seminário vai decorrer de forma presencial, sendo realizado no âmbito da Unidade 
Curricular de Seminários Industriais do Mestrado em Engenharia Informática e a 
participação é livre.

https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/isec-recebe-hoje-o-seminario-da-talkdesk
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RÁDIO REGIONAL DO CENTRO  Wed, 09 Nov 2022

ISEC recebe hoje o Seminário da Talkdesk 9
de Novembro 2022

FREQUENCY  N/A

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

Seminário “Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua 
vida” vai realizar-se hoje, pelas 21h00, no A1.1 do Departamento de Engenharia e de 
Sistemas do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.

  
A apresentação está a cargo de Carlos Ribeiro que depois de construir uma carreira 
internacional em gestão de projectos, decidiu abandonar a Comissão Europeia para se 
dedicar a construir equipas de engenharia de alta performance em scale-ups, em Coimbra, 
primeiro na Feedzai e actualmente na Talkdesk onde é director de Engenharia na unidade de 
Inteligência Artificial.

  
A Talkdesk é uma das tecnológicas portuguesas com estatuto de unicórnio, tendo sido 
nomeada líder no Quadrante Mágico da Gartner de 2022 na categoria – Contact Center as a 
Service. Esta é a quarta vez consecutiva que a startup recebe a distinção, que este ano 
resultou de uma análise rigorosa de nove fornecedores de contact centers globais para 
avaliar a totalidade da sua visão e a sua capacidade de execução.

  
Este seminário vai decorrer de forma presencial, sendo realizado no âmbito da Unidade 
Curricular de Seminários Industriais do Mestrado em Engenharia Informática e a 
participação é livre.

  
Fonte: Campeão das Províncias ❉

https://www.radioregionalcentro.pt/noticias/isec-recebe-hoje-o-seminario-da-talkdesk/
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HR PORTUGAL  Tue, 08 Nov 2022

Sitel: Um colaborador feliz é um cliente
feliz

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  179,040

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 1,408

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  4,476

TAGS  Contact Centers

No Grupo Sitel®, a satisfação do colaborador é cada vez mais importante para garantir um 
apoio de excelência às marcas que a empresa representa.

  
Nos dias de hoje, os contact centers devem ser pensados como representantes de grandes 
marcas. É este o posicionamento da Sitel® Portugal no sector e, por isso, este grupo 
internacional recorre à inovação e às mais recentes tecnologias para colocar ao serviço das 
áreas de suporte ao cliente as melhores ferramentas e, assim, prestar um apoio de 
excelência.

 Para Cátia Moreira, Performance director da Sitel® Portugal, Espanha e Grécia, esta visão 
exige, por parte dos colaboradores, expertise nas áreas em que operam os clientes da 
empresa, mas também uma grande capacidade de aprendizagem e de adaptação às 
mudanças que os novos tempos impõem.

  
O Grupo Sitel® foi recentemente nomeado em 12 categorias nos European Contact Centre & 
Customer Service 2022. Qual o significado, para o Grupo, destas nomeações?

  
Receber estas nomeações é uma honra e vem demonstrar o trabalho que o Grupo Sitel® 
tem feito na representação dos seus clientes. Acima de tudo, ilustra a imagem de inovação 
que temos trazido para o mercado, não apenas na área operacional, mas também no que diz 
respeito às soluções que o Grupo tem encontrado para melhorar o sector e oferecer 
vantagens e tecnologia aos seus clientes. Estas nomeações são também um reflexo do 
esforço que a empresa tem feito para liderar a implementação de novas tecnologias no 
sector.

 

https://hrportugal.sapo.pt/sitel-um-colaborador-feliz-e-um-cliente-feliz/
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No que diz respeito à Sitel® Portugal, estamos nomeados em várias categorias como é o 
caso da categoria correspondente à melhor equipa de suporte interno, com a equipa de 
compliance, o que é uma curiosidade. Normalmente esta equipa não é nomeada, mas a 
perspectiva que a Sitel® Portugal trouxe à área de compliance é totalmente diferente, no 
sentido da prevenção do risco, alerta, apoio às operações e departamentos internos, de 
forma a terem uma melhor gestão do risco. É, de facto, uma curiosidade, mas estamos muito 
orgulhosos desta nomeação e de todas as outras.

  
Mais de 50% das nomeações são referentes à Sitel® Portugal. Quais são as razões que levam 
a este reconhecimento da representação portuguesa?

  
A Sitel® Portugal trabalha para clientes globais e, por isso, percebemos que aquilo que 
entregamos é significativo e produz bastante impacto. Além disso, temos sido muito 
incorporadores de toda a inovação que o Grupo nos disponibiliza. Normalmente, em 
Portugal, abraçamos com muito entusiasmo os programas e soluções e incorporamo-los no 
trabalho que desenvolvemos para os nossos clientes e nos nossos departamentos internos. 
Estamos nomeados em categorias que se referem à inovação e como fazemos uso dessa 
inovação para benefício dos nossos clientes. Algumas destas inovações demonstram como 
temos sido pioneiros na implementação destas tecnologias.

 De resto, estamos sempre disponíveis para todas as soluções proporcionadas pelo Grupo 
que ajudem os colaboradores a terem informação mais disponível, sessões de coaching mais 
direccionadas ou até ferramentas como o Idea Collector, que nos permite recolher o 
feedback directo das pessoas para implementar melhorias.

  
Que transformações estes dois anos recentes trouxeram para a área de Contact Centers e de 
que forma a Sitel® Portugal tem vindo a adaptar-se?

  
A Sitel® Portugal teve de fazer uma adaptação muito rápida e eficaz porque tínhamos o 
serviço aos clientes para salvaguardar. Na verdade, este sector é dos que melhor estavam 
preparados para esta mudança porque já existiam muitos mecanismos de controlo, muita 
tecnologia a trabalhar a nosso favor e, no fundo, tratou-se de adaptarmo-nos a uma 
mudança que já estava planeada. Já tínhamos uma estratégia pensada para, ao longo do 
tempo, passarmos a integrar o work at home nos países da Europa. Havia um conjunto de 
timelines a médio e longo prazo que, obviamente, não pudemos cumprir porque foi 
necessário acelerar drasticamente esta mudança. Em duas semanas, tivemos de colocar 95% 
dos nossos colaboradores a trabalhar em casa.

 Foi possível porque depois de concretizada a parte operacional, fomos adaptar tudo o que 
estava à volta: alterar os métodos de trabalho, adaptar a tecnologia e o governance model e 
fazer com que tudo funcionasse a nível virtual.

 A tecnologia já existia, a plataforma de comunicação também, mas não sabíamos como lidar 
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com esta diferença. Não tínhamos os team managers nem as funções de suporte disponíveis 
para dar o mesmo apoio ao colaborador através do meio virtual. Foi essa mudança que foi 
necessário fazer. Tivemos de aprender com quem melhor se adaptou, com quem teve de 
fazer acontecer.

 É claro que chegados a este ponto, com modelos híbridos de trabalho, também é importante 
fomentar momentos de “olhos nos olhos”, através de eventos de team building e outras 
acções que levem os colaboradores aos escritórios, mas para utilizá-los de uma forma 
diferente. O nosso conceito de Max Hub está a fazer essa mudança, que consiste em motivar 
as pessoas a virem à empresa para usufruírem do ginásio, de momentos de formação ou, 
simplesmente, de convívio entre colegas.

  
De que forma as metodologias de Continuous Improvement se têm aplicado à área de 
gestão de pessoas em Contact Centers?

  
Estas novas tecnologias são utilizadas pela nossa área de Continuous Improvement de forma 
a conseguir dar mais apoio aos colaboradores e a tirar partido de todos os dados que estão 
disponíveis e que nos permitem identificar tendências positivas e negativas. Em vez de 
termos algo mais abrangente, conseguimos estar direccionados. Por exemplo, temos a 
capacidade de fazer uma análise de speech analytics que nos permite identificar o tipo de 
cliente ou a emoção com que este nos contacta. Estas tecnologias são utilizadas para que os 
nossos colaboradores estejam mais preparados e saibam lidar com as emoções dos clientes, 
moldando o tipo de resposta e potenciando o objectivo final, que é transmitir ao cliente uma 
imagem positiva da marca que estão a representar. Continuamos a apostar no 
desenvolvimento destas tecnologias e de como as usar da melhor forma possível, mas já 
temos acesso a muita informação de que podemos tirar partido em cada contacto.

  
De acordo com estas novas metodologias e as transformações recentes, quais as skills que 
se exigem hoje aos colaboradores de contact centers?

  
É cada vez mais importante proporcionar aos colaboradores mais conhecimento, visto que 
eles têm de ser especialistas das suas áreas e ter softs skills de comunicação. Uma 
interacção por voz não é igual a uma por e-mail, e cada meio tem uma forma correcta de 
comunicar.

 Por outro lado, os colaboradores têm de ter a capacidade de procurar rapidamente 
informação para responder aos clientes. Uma das tecnologias de que dispomos para este 
efeito é o virtual assistant, um robô que permite ao colaborador colocar a questão e de 
forma rápida ter uma resposta ou um template que lhes permite avançar para o passo 
seguinte.

 Em suma, exige-se aos colaboradores muita versatilidade, uma capacidade acima da média 
de gestão de stress e serem especialistas da marca, do produto, e em alguns casos, de áreas 
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técnicas. É também necessária uma grande capacidade de aprendizagem e adaptação, 
agilidade com a tecnologia e a fluência de um segundo idioma, além do inglês.

 Os colaboradores são a voz da marca dos nossos clientes e quem fica na memória daqueles 
que são os seus clientes finais, por isso estas skills são exigentes e fundamentais.

  
Como se pode reter bons profissionais numa área tipicamente de grande rotatividade?

  
Sentimo-nos, de alguma forma, beneficiados pelas marcas que representamos. Os nossos 
colaboradores são, muitas vezes, motivados pelo facto de representarem marcas conhecidas 
e globais. No entanto, é verdade que não é fácil manter um colaborador desta área a fazer o 
mesmo trabalho durante muitos anos. Não somos o melhor exemplo para os grandes 
números de rotatividade do sector, pelo facto de representarmos grandes marcas, mas 
também porque não trabalhamos com áreas como vendas ou outbound. O serviço que 
prestamos é mais especializado, de suporte técnico, de helpdesk, e isto ajuda a ter uma 
antiguidade superior dos colaboradores.

 Mas é sempre um desafio. Temos de fazer com que os colaboradores se sintam parte da 
família, que a empresa é um pouco sua e que têm oportunidades de carreira na Sitel® 
Portugal. Temos de demonstrar que temos um plano para que eles evoluam dentro da 
empresa.

 Continuamos a acreditar que aquilo que fazemos é uma cultura diferente, de pertença, e por 
isso temos números de rotatividade melhores do que a concorrência. O programa Max vem 
neste sentido de fazer com que as pessoas façam parte do plano de acção e das mudanças 
que vão acontecendo, o que também melhora esse sentimento de pertença.

 É importante deixar o estigma do passado dos contact centers e passar a pensar esta área 
como representante de grandes marcas. Somos a voz e a solução para muitos clientes.

  
Quais os objectivos da Sitel® Portugal, até ao final do ano, no que diz respeito à área de 
contact center?

  
O objectivo principal é demonstrar aos nossos clientes que somos fortes no desempenho, 
que temos KPI operacionais acima da média, que ultrapassamos os objectivos, que somos 
um parceiro disponível para o que for preciso nos tempos difíceis que se avizinham, que 
estamos cá para encontrar soluções e que podemos ajudar no desenvolvimento de novas 
formas de prestar apoio ao cliente.

 Queremos continuar a implementar novas soluções inovadoras de múltiplos canais de 
suporte, de melhorias dos processos e fazer com que essas soluções representem uma 
redução de custo para os nossos clientes e um benefício para os seus clientes finais.

 E, claro, que o continuous improvement possa ajudar a manter e melhorar os níveis de 
satisfação dos nossos colaboradores. Acreditamos que um colaborador feliz é um cliente 
feliz!
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Este artigo faz parte do Caderno Especial “Contact Centers” publicado na edição de Outubro 
(n.º 142) da Human Resources.

  
Caso prefira comprar online, tem disponível aversão em papele aversão digital.

  
 Ler Mais
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JORNAL ECONÓMICO  Tue, 08 Nov 2022

Sector do comércio procura soluções para o
problema da escassez de recursos e das
mudanças geracionais

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  333,240

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 2,621

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  8,331

TAGS  APCC

O comércio debate esta terça-feira, 8 de novembro, na sede da UACS, os problemas do 
mercado de trabalho e o seu impacto nas empresas sector. Filipe Alves, Director do Jornal 
Económico, modera a mesa redonda Que políticas para compensar os problemas 
decorrentes do declínio demográfico e das alterações do perfil dos colaboradores?

  
Num contexto de escassez de talento, o sector do comércio, que assenta no emprego 
intensivo, contratando centenas de milhares de trabalhadores todos os anos, debate esta 
terça-feira, 8 de novembro, os problemas do mercado de trabalho atual e o seu impacto nas 
empresas do sector.

  
Encontrar formas de atrair e reter colaboradores no comércio é o principal objetivo do 
seminário com o mote “Comércio, como lidar com a escassez de mão-de-obra e as 
mudanças geracionais”, que decorre no edifício da UACS, em Lisboa, promovido pela União 
de Associações de Comércio e Serviços (UACS), com o apoio institucional da Confederação do 
Comércio e Serviços de Portugal (CCP).

  
Tendo em conta o crescente envelhecimento da população ativa no comércio, o seminário 
enquadra-se na necessidade de encontrar junto de especialistas do sector formas de 
responder ao problema de escassez de trabalhadores, através da análise das mudanças do 
sector do comércio e, consequentemente, do seu impacto nas gerações futuras.

  

https://jornaleconomico.pt/noticias/sector-do-comercio-procura-solucoes-para-o-problema-da-escassez-de-recursos-e-das-mudancas-geracionais-957985
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Carla Salsinha, presidente da Direção da UACS, e Luís Miguel Fontes, secretário de Estado do 
Trabalho, assinalaram o arranque dos trabalhos apresentando os temas, seguindo-se a 
intervenção da representante do Gabinete de Estratégia e Planeamento, Ana Bela Antunes, 
que traça a radiografia do estado de emprego no sector em Portugal.

  
No encontro que reúne o sector, participa a senior adviser da Jobs & Skills Eurocommerce, 
Christiaan Boiten, que vai partilhar os seus conhecimentos sobre as transformações do 
comércio e o seu impacto na estrutura de emprego.

  
O impacto das mudanças geracionais no mundo do trabalho é o tema da mesa-redonda 
moderada pelo diretor da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC), Jorge Pires, que 
reúne especialistas de várias organizações como o presidente da Direção Conselho Nacional 
da Juventude, Rui Oliveira, a associate partner de People Advisory Services (PAS) da EY, Inês 
Vaz Pereira, José Miguel Leonardo da Randstad e o representante da AHRESP, o empresário 
Tiago Quaresma.

  
Que políticas para compensar os problemas decorrentes do declínio demográfico e das 
alterações do perfil dos colaboradores? é o tema da mesa-redonda moderada pelo Diretor 
do Jornal Económico, Filipe Alves, na qual participam o representante do IEFP, a responsável 
de Seleção, Formação e Desenvolvimento do El Corte Inglês, Susana Silva, o representante da 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Pedro Góis, e o empresário Pedro 
Miguel Costa, do Grupo Loja das Meias.

  
A sessão de encerramento junta o presidente da Direção da Confederação do Comércio e 
Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, e a secretária de Estado do Turismo, Comércio e 
Serviços, Rita Marques. ❉
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ATENDIMENTO AO CLIENTE 
 
 
 
A IMPORTÂNCIA DO CUSTOMER SERVICE NO SETOR DA LOGÍSTICA 
 
 
 
A área de customer service tem vindo a ganhar uma maior relevância dentro da atividade 
das empresas de distribuição e logística. Devido ao crescimento exponencial do e-commerce 
e a um consumidor mais exigente as empresas do setor investem cada vez mais nos seus 
serviços de atendimento ao cliente, onde a performance operacional, formação e retenção 
de talento e inovação tecnológica ganham novos contornos. 
 
 
 
Mas quais as vantagens do customer service para a atividade da logística? Pedro Oliveira, 
Customer Service Director da DHL Express Portugal, explica que na DHL Express, a área do 
customer service tem um papel fundamental dentro da organização, cujo foco passa por 
entregar diariamente um «serviço de excelência» aos seus clientes. Na empresa «colocamos 
o cliente no centro de tudo o que fazemos, 
 

https://insight.carma.com/a/2702783d-7f66-4f70-8c0f-c9d030adcf69
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criando experiências positivas em todas as interações independentemente do departamento 
com que está a interagir, contribuindo para uma maior lealdade e fidelização», garante o 
responsável. «Pautamos a nossa relação com o cliente pela escuta ativa das suas 
necessidades e pela simplicidade de procedimentos. Nesse sentido, as nossas pessoas 
atuam muitas vezes como conselheiras, recomendando a me- 
 
 
 
lhor solução para a necessidade específica do cliente». Isto implica, «uma grande aposta na 
formação e capacitação das nossas pessoas para estarem bem preparadas para 
desempenhar este papel de facilitador» e dar-lhes também «poder de decisão e autonomia 
para poderem resolver as situações usando o seu conhecimento e experiência». 
 
 
 
Nesta área, Pedro Oliveira explica que os clientes valorizam, sobretudo, a rapidez no 
contacto, «sendo que temos um nível de serviço de 92% das chamadas atendidas em menos 
de 10 segundos e uma elevada taxa de resolução no primeiro contacto», e privilegiam 
também «a qualidade do atendimento, que já foi múltiplas vezes reconhecida externamente 
através de diversas certificações e prémios». 
 
 
 
Também nos CTT, o customer service assume uma importância extrema. Cláudia Serra, Head 
of Customer Care dos CTT, diz mesmo que esta área «é o barómetro da voz do cliente». 
Segundo a responsável é através desta área que se conseguem identificar pain-points e 
atuar em ações de melhoria, bem como «fidelizar e reter clientes». 
 
 
 
Quando questionada sobre os maiores desafios do customer service, a responsável diz 
passarem por dar resposta àquilo que são as necessidades dos clientes, «muito centrada no 
aumento de canais (estar onde o cliente quer estar), na capacitação de dar uma melhor 
resposta em primeira linha (resolução ao 1° contacto) e na construção de um novo 
posicionamento do apoio ao cliente, reforçando a confiança na marca CTT, com a criação de 
um Tom de Voz mais próximo, claro, confiante e objetivo». 
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OUTSOURCING OU EQUIPAS PRÓPRIAS? 
 
 
 
No que diz respeito à operacionalidade deste serviço, a DHL Express Portugal optou por uma 
operação de gestão própria das suas operações de customer service até devido à 
complexidade da sua atividade e à importância de reforçar a cultura da empresa junto das 
suas pessoas, adianta Pedro Oliveira. Em Portugal, o especialista em transporte expresso 
internacional de documentos e encomendas tem a operação centralizada num centro de 
atendimento localizado em Lisboa. Atualmente, conta com uma equipa de cerca de 60 
pessoas e recebe perto de 2.000 contactos por dia através do telefone, email e chat. 
 
 
 
Já nos CTT a operação de apoio ao cliente está segmentada numa lógica de tipologia de 
cliente (B2B e B2C). Em ambos os segmentos, existe um modelo misto de outsourcing e 
equipas internas. O segmento de cliente B2B é gerido num modelo de assistência dedicada, 
100% interno para as grandes contas e num modelo misto para as pequenas e médias 
empresas, com um modelo de outsourcing para o front-office e um modelo de equipas 
internas para o back-office. 
 
 
 
O segmento B2C é aquele que tem maior re-presentatividade de contactos, na medida em 
que acolhe não só o cliente particular, como também os destinatários dos seus clientes 
contratuais. Neste segmento, o apoio ao cliente está segregado entre front-office, equipa 
que gere todos os canais oficiais da empresa, num modelo de outsourcing, e back-office, 
uma equipa interna responsável por gerir todos os processos não resolvidos pela 1a linha. 
 
 
 
«O atendimento front-office é efetuado no contact center da NewSpring, empresa do Grupo 
CTT, em Lisboa, não obstante, toda a equipa encontrar-se em regime de 100% tele-trabalho, 
atualmente», como refere Cláudia Serra. A equipa do contact center conta atualmente com 
cerca de 214 colaboradores e recebe uma média diária de 13.000 contactos nos diferentes 
canais de atendimento não presenciais, como voz, formulário de contactos (escrito), redes 
sociais (Facebook e instagram), whatsapp e webchat no site oficial dos CTT e do Portal 
Aduaneiro. 
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OS DESAFIOS DA CAPTAÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTO 
 
 
 
No customer service, o recrutamento é «sempre um processo desafiante», assegura Pedro 
Oliveira, «não só para encontrar pessoas com o perfil e postura adequada às funções, mas 
também porque, devido à complexidade do nosso negócio, necessitamos que as nossas 
pessoas tenham determinadas skills, como a assertividade, capacidade de comunicação, 
domínio da língua inglesa e competências de vendas». Cláudia Serra corrobora com esta 
opinião. Para a responsável, o recrutamento tem, nos dias que correm, «desafios na 
captação e retenção muito mais expressivos que no passado, consequência de uma taxa de 
desemprego historicamente baixa». 
 
 
 
Para além das dificuldades na captação, Cláudia Serra fala da existência de desafios na 
retenção de talentos, que é necessário acompanhar e que passam pela valorização da 
flexibilidade laboral e do trabalho remoto, as propostas de valor que devem estar, cada vez 
mais, alinhadas às tendências do mercado, o life-work-balance que o candidato valoriza 
aquando aceitação de uma proposta de trabalho e a conciliação entre a vida pessoal e a vida 
profissional. Existe também, do lado das equipas de recrutamento, «a noção de que têm 
uma responsabilidade ainda mais acrescida naquilo que é a seleção dos melhores perfis 
para fazer fit ao job profile numa avaliação que cada vez se quer mais aprimorada das skills, 
onde a componente humana, de valorização, emocional e comportamental nunca foi tão 
evidente e necessária». 
 
 
 
No que respeita à formação, claramente é uma prioridade para o grupo CTT, na medida em 
que é uma forma de chegar à retenção de talento. Também com o crescimento do trabalho 
remoto, acentuado com a pandemia Covid-19, «as organizações tiveram de repensar a forma 
como acompanham a jornada de cada colaborador e agora, mais do que nunca, o 
investimento em aprendizagens nos recursos humanos tem de ser uma prioridade com o 
objetivo de reter o talento», diz Cláudia Serra. As próprias metodologias formativas sofreram 
alterações tornando-se mais interativas e digitais, com suporte em sessões assíncronas mais 
flexíveis e exploradoras. No grupo CTT foi criada a Newspring Academy que agrega uma 
forte componente digital de gamificação e realidade virtual na formação de colaboradores. 
Na DHL Express a formação também desempenhou sempre um papel fundamental na 
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integração dos novos colegas na cultura da empresa. A par da formação inicial, a DHL 
Express tem programas de formação e certificação interna interdepartamental para dar um 
conhecimento da atividade global da empresa. «Para as chefias dispomos de num programa 
interno de certificação nas competências que consideramos essenciais num líder de 
excelência». Além disso, a DHL Express aposta na formação contínua com várias formações 
no âmbito da qualidade, segurança, compliance, entre outras áreas», comenta Pedro 
Oliveira. De destacar também a adoção de um programa de Wellbeing com vista a dotar 
cada uma das pessoas da empresa com as ferramentas para um crescente bem-estar físico e 
emocional. 
 
 
 
A TECNOLOGIA AO SERVIÇO DO CLIENTE 
 
 
 
Para tornarem mais eficientes o serviço ao cliente são vários os investimentos efetuados 
pelas empresas, nomeadamente ao nível das soluções tecnológicas. Conforme adianta 
Pedro Oliveira, na DHL Express «sempre apostamos num desenvolvimento continuado das 
nossas soluções informáticas, com o objetivo de estarmos cada vez mais disponíveis e 
próximos dos nossos clientes. Através dos nossos canais próprios, asseguramos uma 
experiência consistente em todos eles». Esta aposta na digitalização permite tornar «a 
jornada do cliente mais simples e completa e retirar tarefas de menor valor acrescentado 
das nossas pessoas para que se possam focar a 100% na relação com o cliente». 
Adicionalmente, a estes investimentos, a DHL Express mantém também um foco constante 
nos programas internos de melhoria contínua, os quais, através de um vasto leque de 
ferramentas, permitem identificar áreas de melhorias e aumentar a eficiência e a eficácia dos 
seus processos, «tornando-os cada vez mais robustos e expeditos». 
 
 
 
Nos CTT, a grande aposta tecnológica, do ponto de vista do apoio ao cliente, tem sido em 
CRM, que permite um melhor conhecimento do cliente e uma melhor gestão omnicanal, 
tornando o serviço mais eficiente e célere, na plataforma de gestão de redes sociais e 
automação de contactos através de Bot’s de atendimento, bem como, na implementação de 
formulário de contactos com base em inteligência artificial.
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A Teleperformance, multinacional prestadora de serviços digitais de atendimento, suporte 
técnico, analytics, back-office, entre outros, pretende integrar profissionais falantes de 
português nos seus escritórios em Atenas, na Grécia.

  
As vagas podem ser consultadas aqui e abrangem áreas como social media, gaming, suporte 
técnico e apoio ao cliente.

  
O pacote de benefícios inclui:

  
 * 14 meses de salário;

  * seguro de saúde;
  * descontos;

  * formação contínua e oportunidades de desenvolvimento;
  * iniciativas internas e acções de responsabilidade social;

  * aulas de grego online gratuita;
  * excelente ambiente de trabalho

  
Considerada a “Best Workplace in Greece”, a empresa oferece ainda um bónus de referência, 
ou seja, se indicar um amigo pode ganhar até 2 mil euros, dependendo do idioma, e dispõe 

https://hrportugal.sapo.pt/gostava-de-trabalhar-e-viver-na-grecia-esta-multinacional-esta-a-procura-de-fluentes-em-portugues-e-ainda-paga-voos-e-o-alojamento-em-hotel/
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de um programa, ‘Teleperformance Mediterranean Experience’, especificamente 
direccionado para acolher colaboradores internacionais.

  
Isso siginifica que, quem pretender juntar-se aos escritórios em Atenas, Tessalónica ou 
Chania, terá à sua disposição benefícios como o pagamento de despesas de voos e 
alojamento em hotel, apoio na procura de apartamento, bem como de âmbito legal e 
administrativo em todo o processo de admissão.

  
A multinacional estabeleceu-se na Grécia em 1989 e foi a primeira empresa a introduzir o 
outrsourcing de contact centers naquele mercado. Actualmente opera em 140 mercados, 
com 42 idiomas e dialectos e emprega mais de 11500 colaboradores de 109 nacionalidades.

  
 Ler Mais
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contribuído para a exportação de serviços

FREQUENCY  Weekly

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

CIRCULATION  105450

PAGE  11

 MEDIA TYPE  Newspaper

AVE  € 532

DISTRIBUTION  Portugal

SIZE  50 cc

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  210,900

SECTION  NEGCIOS E
EMPRESAS

TAGS  APCC Contact Centers

“O setor dos ‘contact centers’ tem dado um contributo importante para a economia nacional 
e para a exportação de serviços”, defendeu Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, 
Comércio e Serviços, durante a quinta edição da Conferência Internacional da Associação 
Portuguesa de Contact Centers (APCC).

https://insight.carma.com/a/57d6769e-9ebe-407b-b65d-bcb43393c33b
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Intelcia: Pessoas e equipas comprometidas
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Com uma presença global, a Intelcia aposta na tecnologia e nas pessoas para levar mais 
longe o serviço ao cliente prestado em ambiente de contact center.

  
Para a Intelcia, as transformações ocorridas nos últimos anos foram geridas e superadas 
com sucesso porque o sector dos contact centers é dos mais preparados para a mudança. 
Miguel Azevedo, director de Operações Multilingue da Intelcia Portugal, destaca a capacidade 
de transformação e resiliência do sector para se referir a grandes mudanças que já 
ocorreram e não apenas nos últimos dois anos, mas nas últimas décadas, a nível de 
tecnologia, processos e metodologias, entre outros aspectos.
 
De que forma as transformações dos últimos dois anos provocaram mudanças na área de 
contact center da Intelcia?

  
Atrever-me-ia a dizer que não existe nenhuma indústria tão bem preparada como a área de 
contact centers para gerir e superar transformações como as que temos vindo a assistir nos 
últimos anos. Em bom rigor, é unânime a rápida transformação, adaptação e evolução que 
esta indústria tem tido nas últimas décadas: desde processos, formação, tecnologia, 
metodologias e investimento, levando a um cada vez maior reconhecimento do sector 
dentro e fora de portas. Não existe ninguém mais resiliente que alguém que trabalhe neste 
sector. Porém é unânime que esta aceleração levou ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
das ferramentas de suporte e comunicação com as operações.

  
Houve mudanças também no que diz respeito às metodologias de trabalho?

  
Não existiram propriamente mudanças, mas adaptações a uma realidade ligeiramente 

https://hrportugal.sapo.pt/intelcia-pessoas-e-equipas-comprometidas/
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diferente. A base continua a ser sempre a mesma: comunicação. Estejamos nós 
presencialmente, à distância, em site ou em teletrabalho, a comunicação e o feedback são 
fundamentais para garantirmos o sucesso. A Intelcia, sendo um actor mundial no sector, 
actuando em várias frentes, dispunha já de vários mecanismos globais que nos permitiram, 
com alguma facilidade e sem qualquer disrupção, manter as nossas performances.

  
Quais as novas tecnologias que estão a mudar o paradigma do negócio nesta área?

  
O sector está a ser alvo de várias transformações digitais, assumindo sempre uma posição 
de quando comparado com outros sectores e mercados. Se não, vejamos: reconhecimento 
da voz e IA (Inteligência Artificial), robotização e soluções selfcare, RPA: chatbots e voicebots, 
smart analytics, customer analytics, text and speech analytics… Como última trend temos o 
metaverso a ser trabalhado, mais do ponto de vista do customer experience. Nos próximos 
anos irá assumir, com toda a certeza, uma posição mainstream no mercado.

 O mundo do trabalho continua a reinventar-se com várias soluções de automação. Porém, 
nunca deixaremos de necessitar de pessoas, independentemente do nível de automação dos 
processos nas empresas. Precisamos de dotar os nossos colaboradores para que eles 
possam ter sucesso numa economia digital baseada no conhecimento. Segundo o estudo do 
Fórum Económico Mundial, até 2025, as tecnologias digitais criarão perto de 12 milhões de 
empregos a mais do que eliminam. Precisaremos sempre de pessoas com as competências 
certas.

 O paradigma, em última linha, é sempre o mesmo: pessoas. E esse deverá ser sempre o 
nosso foco e prioridade, seja qual for a tencologia.

  
Os modelos híbridos de trabalho na área de contact center podem tornar esta actividade 
mais atractiva para os seus potenciais candidatos?

  
O que são modelos híbridos? Na verdade, para uma única definição de modelo híbrido 
existem várias interpretações. No meu ponto de vista, todas condicionadas pelas 
transformações pós-COVID-19 e pós-confinamento. Estes “modelos” vieram, apenas e uma 
vez mais, despertar para uma das preocupações no mercado de trabalho: o equilíbrio entre 
vida profissional e pessoal. Cada um dá um peso diferente a cada um destes pratos na 
balança. Neste sentido, concordo que a elasticidade que estes modelos permitem pode 
ajudar a reter muito do talento do sector. Não obstante, vai ser mais atractiva para uma 
geração que quase nasceu neste modelo de “confinamento” em que tudo se fazia dentro das 
mesmas quatro paredes: trabalhamos, aprendemos, comemos, dormimos, brincamos. Tudo 
estava à distância de uma câmara, de um clique, de uma reunião e de uma chamada. Mais 
uma vez, este modelo híbrido é quase como que uma plasticina que se molda às 
necessidades de cada um: sejam empresas, candidatos ou talentos.

 Mas respondendo à questão, para tornarmos esta actividade mais atractiva, precisamos 
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todos de continuar a trabalhar em prol do sector e pelo seu reconhecimento por muito mais 
tempo. Não será o modelo híbrido, por si só, que o irá mudar.

  
Do ponto de vista da retenção de talento, que evolução se verifica na área de contact center 
nos últimos anos e quais as razões apontadas para essa evolução?

  
Ora aqui está uma vertente a ser explorada em termos de tecnologia. Para quando uma 
ferramenta que por magia nos faça reter um talento? Infelizmente não é assim tão fácil 
como parece…

 Se recuarmos alguns anos facilmente concluímos que, apesar de trabalharmos numa 
indústria estilo “Big Brother” em que tudo é medido até à exaustão, em que se medem e 
acompanham inúmeros indicadores ao mesmo tempo, que se aplicam e acompanham 
inúmeros planos de acção… internamente não o fazíamos com a nossa população. Quer isto 
dizer que não medíamos nem acompanhávamos a satisfação dos nossos colaboradores para 
podermos aplicar medidas de melhoria e retenção. Ou, se o fazíamos, era de forma pouco 
estruturada. Internamente a Intelcia consegue fazer a traçabilidade das suas equipas através 
de Inquéritos de Satisfação (Intelcia Journey) que vão desde o processo de recrutamento, 
formação, integração e continuidade. Conseguimos aferir sobre a satisfação dos 
colaboradores, dos pontos de melhoria e dos riscos- chegando inclusive quase ao efeito 
“bola de cristal” onde se consegue medir qual o momento de risco de saída de cada 
colaborador, permitindo assim medidas pró-activas de retenção. Medidas estas que não têm 
uma receita igual pois o que o “Jean-Phillipe” que nasceu em França e veio para Lisboa 
trabalhar num contact center valoriza, é completamente diferente do “João Filipe” que 
trabalha connosco em Vila Real, porque ainda não definiu o seu futuro profissional e porque 
se tratam de vivências e experiências diferentes.

 Face à escassez de recursos que se vem a sentir no nosso sector, mais do que nunca a 
aposta na retenção é o modelo a seguir.

  
Quais as novas exigências, por parte das empresas clientes, no que diz respeito à prestação 
deste tipo de serviço?

  
Pode parecer uma verdade de “La Palisse” mas cada vez mais procuram parceiros e não 
prestadores. Parceiros que façam verdadeiramente parte da construção da Customer 
Journey, que sejam capazes de promover acções de terreno, sugestões de melhoria. Que as 
equipas dedicadas sejam de facto capazes de transformar e partilhar toda a sua experiência 
do sector. Este será um dos factores preponderantes: o nível de profissionalismo, 
experiência e entrega das equipas de Middle Management. O nível das formações iniciais já 
é de tal forma elevado que nos permite, com algumas garantias, fornecer a qualidade 
exigida. O desafio coloca-se a montante: capacidade de entrega de recrutamento, e a 
jusante: retenção de talento e qualidade das equipas de management.
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Mediante essas exigências, que novas valências se exigem aos profissionais que hoje 
quiserem trabalhar num contact center?

  
Pessoas e equipas comprometidas. Este é o mínimo indispensável e, por estranho que 
pareça, é já um excelente princípio. Equipas que sejam capazes de mostrar todas as suas 
capacidades, de partilhar e projectar experiências passadas. Equipas capazes de dar o extra 
mile em cada momento, que sejam capazes de inovar e que lhes seja concedido espaço para 
o fazerem. Em resumo, pessoas comprometidas, flexíveis, criativas, críticas, tecnológicas, 
multifuncionais e que tenham sempre o mind-set de se manterem relevantes nas suas 
funções, na sociedade e no mercado de trabalho.

  
Que tipo de formação a Intelcia presta aos novos colaboradores de contact center e com que 
objectivos?

  
A Intelcia garante um onboarding, a todos os colaboradores, definido pela nossa equipa de 
Recursos Humanos e transversal a todos os projectos. Inclusive com uma app de apoio a 
todos os novos colaboradores com informações fundamentais para quem chega.

 A par disto e tão ou mais importante que qualquer formação inicial e de onboarding, é o 
acompanhamento dos nosso colaboradores nos momentos que vêm a seguir. I) O 
crescimento dos nossos talentos: muitas vezes é descurada a formação em competência soft 
skills para os nossos managers. A Intelcia tem um programa GROW’In Together que está, 
neste momento, a formar mais de 700 managers das nossas equipas. II) Engagement das 
nossas equipas: Temos dois programas em paralelo com um enorme sucesso e um acreditar 
exponencial das nossas equipas no mesmo: 1) Programa Embaixadores, onde efectivamente 
estes embaixadores são escolhidos, trabalhados e formados. Não somos nós quem os 
escolhemos, são escolhidos pelas equipas e pelas operações. Diria que mais de 90% deles 
são assistentes e são os grandes promotores da cultura da empresa (We Dream, We Care, 
We Do); 2) Spoc’IN: este programa surgiu de uma necessidade de maior agilidade na 
comunicação interna, brand awareness e engagement das equipas. Mais uma vez, são as 
nossas pessoas no terreno que garantem o sucesso destes dois programas. Com muito 
orgulho me revejo nestes dois programas, que são transversais a todo o grupo Intelcia e de 
enorme reconhecimento junto das nossas equipas.

  
Portugal continua a ser atractivo para multinacionais que escolhem o nosso país para 
instalarem os seus serviços de apoio aos clientes?

  
Portugal tornou-se, nos últimos anos, um destino apetecível no mercado nearshore. Pese 
embora algumas alterações e a conjectura económica do país, este continua a ser um 
mercado cada vez mais procurado. Nunca é demais salientarmos a proficiência em línguas 
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estrangeiras dos candidatos em Portugal, a experiência das equipas de gestão, o contributo 
qualitativo que é dado ao sector, a qualidade das nossas infra-estruturas e a atractividade de 
Portugal, seja para trabalhar ou viver. A estabilidade política e económica do país e a carga 
fiscal quando comparada com outros países é também um driver importante num momento 
de escolha. Não podemos esquecer a importância deste mercado para o equilíbrio da 
balança comercial do país, uma vez que falamos de exportação de serviços. Portugal já é e 
tem vindo a consolidar cada vez mais uma posição priveligiada num momento de 
externalização de serviços para um mercado nearshore.

 Esta bolha tem vindo a aumentar e esse é o risco. Em determinado momento teremos de 
nos reinventar (no caso da Intelcia esta reinvenção está já em curso) para continuarmos a 
ser interessantes do ponto de vista financeiro e relevantes do ponto de vista de 
reconhecimento.

  
Quais os objectivos da Intelcia, até ao final do ano, no que diz respeito à área de contact 
center?

  
Consolidar a nossa posição e reconhecimento no mercado internacional até final do ano. 
Neste momento ocupamos o top 3 em termos de posicionamento global e a nossa ambição 
é atingir o primeiro lugar nos anos vindouros. O nosso crescimento nos últimos anos 
permite-nos olhar para o futuro com algumas garantias de sustentabilidade e crescimento.

  
Este artigo faz parte do Caderno Especial “Contact Centers” publicado na edição de Outubro 
(n.º 142) da Human Resources.

  
Caso prefira comprar online, tem disponível aversão em papele aversão digital.

  
 Ler Mais
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Nasceu numa aldeia pequena e estudou em escolas com poucas crianças na sala de aula. Em 
contrapartida, faz parte de uma família numerosa e conta com um número pouco vulgar de 
primos direitos, 35 no total. À posteriori é relativamente fácil ver com o estas duas 
circunstâncias fizeram de Cristina Fonseca a empreendedora e investidora que hoje é: a 
pacatez da aldeia deu-lhe a dádiva do aborrecimento que leva à curiosidade, a bonança de 
uma família grande e unida, deu-lhe um porto seguro para arriscar sem medo de ser julgada. 
Tudo isso parece lógico agora que passaram mais de 10 anos desde que começou a sua 
startup, a Talkdesk, que é hoje um dos unicórnios portugueses. Mas, como lemos nos livros, 
a verdadeira aprendizagem está no caminho e não no destino.

  
E, para Cristina Fonseca, o primeiro momento adulto de aprendizagem aconteceu de forma 
dura e inesperada. Aos 21 anos, sem que qualquer problema de saúde prévio o anunciasse, 
foi parar a uma cama de hospital com uma pneumonia. “Os médicos disseram aos meus pais 
que a probabilidade de sobreviver era de 50%”, relata. Os dias que passou internada 
mudaram a forma como olharia para a vida e para o seu futuro profissional. “Estive mesmo a 
morrer e tenho a sensação que (viver) foi uma escolha minha. Quando saí, qualquer 
empresa que me ligasse para ir para lá trabalhar, eu achava que não era suficientemente 
boa”.

  
Não se tratava de arrogância, mas de uma consciência do valor da vida. A miúda que tinha 
vindo de uma aldeia perto de Fátima sabia desde que se inscreveu no curso de Engenharia 
de Redes do Instituto Superior Técnico que tinha capacidades para fazer academicamente o 
que entendesse. Era isso que dizia o diploma com média de 18 que trazia do liceu e que não 

https://thenextbigidea.pt/cristina-fonseca-nao-tenho-medo-nenhum-de-comecar-do-zero/
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teve qualquer problema em usar para entrar num curso que tinha “apenas” média de 12.
 
“Eu tenho uma família muito grande”, volta a recordar, “ e obviamente nesta família ninguém 
é especial. Aprendemos muito a autonomia, mas aconteça o que acontecer temos um porto 
seguro. É também a razão pela qual vou para um curso desconhecido sem problemas. A 
minha mãe só me disse ‘ se não gostares, mudas”. E aquele curso prometia-lhe saber mais 
sobre essa revolução chamada internet que estava a mudar a face do mundo.

  
Mas gostou e até as aulas mais aborrecidas acabaram por se tornar numa oportunidade 
para moldar a Cristina Fonseca que se tornaria empreendedora. Já escrevemos que, em 
retrospectiva, tudo parece lógico – e na história da co-fundadora da Talkdesk isso é 
especialmente verdade. Foi nas aulas mais aborrecidas que se distraiu, em parceria com 
Tiago Paiva, colega de curso e futuro co-fundador da Talkdesk, a desenhar produtos e ideias 
para negócios. Ideias que foram testando e vendo falhar, até que uma deu certo.

  
Mas vale a pena pensar em mais um detalhe. Durante esses tempos de negócios 
imaginados,

  
Cristina e Tiago criaram uma base de dados na cloud para poderem saber com que pessoas 
é que já tinham contactado a propor ideias e qual o feedback que tinham recebido. E um dia 
fez-se o famoso clique. “A ideia da Talkdesk veio quando pensámos porque é que esta 
informação não existia agregada quando alguém nos contacta”, explica. “É a diferença de 
dizer olá, mãe quando me ligam, e perguntar com quem estou a falar”.

  
A tecnologia que permitia criar este tipo de ferramenta na cloud estava a avançar e os dois 
futuros sócios acreditavam que podiam resolver em dias a criação de call centers, um 
problema que tipicamente demorava seis meses a resolver. Só não queriam chamar ao seu 
negócio “criação de call centers”, mas seria preciso pouco tempo para que investidores e 
mentores lhes explicassem que era exatamente esse o nome do que faziam.

  
Pouco tempo porque desde o momento em que concorreram a uma competição de ideias 
de negócio onde o principal prémio era ganhar um computador portátil – que ganharam – 
tudo acelerou. Por causa dessa competição organizada por uma empresa tecnológica, 
acabaram convidados a participar numa final internacional e em menos de 48 horas 
organizaram crowdfunding familiar para poderem estar presentes em São Francisco, um 
momento que ditaria a sorte futura da Talkdesk.

  
“Não tínhamos logotipo, não tínhamos site, fizemos isso tudo em dois dias de forma a 
podermos ser percecionados como uma startup credível”, relata Cristina Fonseca, ela própria 
autora do primeiro logotipo da Talkdesk. Saem vencedores dessa competição e nesse 
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momento tornam-se alvo de interesse de investidores e de aceleradoras num país onde tudo 
acontece a um ritmo muito mais acelerado. O que significa acelerado? Significa que em 
poucos meses passaram de um projeto de dois engenheiros universitários no Instituto 
Superior Técnico para uma startup presente numa das principais aceleradoras dos Estados 
Unidos, a Fortune 500, de onde saíriam com um primeiro investimento de 350 mil euros.

  
“Eu tinha 23 anos nessa altura. Teve tanto de adrenalina como de stressante”.

  
A etapa seguinte passou pela separação de tarefas entre os dois sócios: Tiago Paiva ficou nos 
Estados Unidos a dinamizar a vertente comercial e Cristina Fonseca regressou a Portugal 
para recrutar e fazer uma equipa. Esta é a versão mais objetiva, mas o diabo está nos 
detalhes e lançar uma startup com sucesso tem tudo a ver com detalhes.

  
Como, por exemplo, o detalhe de responder aos clientes de forma a dar-lhes segurança, 
mesmo não tendo a equipa e os recursos de uma grande empresa. “A nossa regra era a 
resposta em 5 minutos, por que é assim que se faz um negócio e se gera confiança”. Foi 
assim, por exemplo, que conquistaram a confiança de nomes como a Dropbox que 
contratou a Talkdesk numa fase em que poucas provas tinham dado no mercado. “Para eles 
o risco era entre demorarem vários meses a montar call centers, quando estavam num 
processo de expansão que exigia rapidez, ou arriscarem numa startup que propunha uma 
solução que não saberiam se ia funcionar”, conta Cristina. Para a Talkdesk, a exigência era 
clara: não falhar e dar sempre resposta de forma a ganhar credibilidade e confiança.

  
“O líder que decide comprar uma coisa a uma startup, está, ele próprio, a arriscar muito. 
Pode ser coroado como um falhado ou como um inovador e temos juntos de conseguir ver o 
futuro. Os clientes gostam de fazer parte desta jornada se isto for bem feito”, afirma.

  
Durante os cinco anos seguintes, a Talkdesk ganhou clientes e angariou sucessivas rondas de 
investimento que totalizaram 24 milhões de dólares. Durante esses cinco anos, Cristina 
costumava dizer que “comia pressão e problemas novos ao pequeno almoço”. E, cinco anos 
depois do início, em 2016, anunciou numa publicação na rede Medium que se iria afastar 
das operações diárias, dois anos antes de a Talkdesk se tornar o terceiro unicórnio 
português.

  
“Lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu e o Tiago viajámos para os Estados 
Unidos para participar numa competição de startups que colocaria a Talkdesk no mapa. Foi 
uma jornada muito intensa: a programar no avião, a preparar o pitch, a acordar às 5 da 
manhã, cansada, mas cheia de adrenalina. Depois de um ano de preparação intensa, quase 
sem nos apercebermos, estávamos em Silicon Valley, entre os empreendedores mais 
ambiciosos do mundo. De regresso a casa, em Portugal, tornou-se difícil explicar aos nossos 
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amigos, famílias e a todas as pessoas à nossa volta o que estávamos a procurar fazer. Nessa 
altura, tornámo-nos oficialmente empreendedores”.

  
Passaram-se mais seis anos desde o anúncio dessa decisão e, pelo meio, Cristina fundou 
uma nova startup – a Cleverly – que acabou por vender a uma tecnológica de origem 
dinamarquesa, a Zendesk. Não era esse o propósito inicial, mas, mais uma vez, o caminho 
acabou por ditar o destino, sem passar pela casa de partida que são as rondas de 
investimento e as valorizações. “Tivemos a sorte de conseguir uma bolsa europeia. Foi uma 
forma de fugir aos investidores, porque é muito fácil um investidor chegar aqui e dizer à 
Cristina vai lá fazer outro unicórnio. Sou uma pessoa confiante mas … “, comenta entre risos.

  
Hoje é também investidora na Indico Partners, um percurso natural para quem se habituou 
a observar e a aconselhar outras startups. Não há fórmulas únicas de sucessos, mas há 
premissas em que acredita profundamente e uma delas é a necessidade de ter, o quanto 
antes, um produto, por imperfeito que seja, para mostrar ao mercado.

  
“A nossa forma de estar no mundo das startups é colocar os produtos à frente dos clientes”, 
defende, “sabendo que nenhum produto vai ser perfeito, porque os produtos tecnológicos 
estão em constante mudança”. Mas tornar um produto – e por inerência uma startup – 
melhor, só é possível, na sua opinião, a partir do momento em que é usado e em que há 
feedback dos clientes.

  
A partir daí, é saber analisar e dar resposta. “O trabalho mais difícil do fundador é resolver os 
erros o mais rapidamente possível. O erro não se vai corrigir sozinho, é a prioridade número 
um”.

  
Quanto tempo é que vai decorrer até à próxima startup que vai fundar? É uma pergunta 
para a qual tem, neste momento, uma resposta imediata. “Agora tenho uma criança que é 
uma startup muito mais exigente”.

  
Mas, no ADN, reconhece está lá aquilo que acredita que faz de algumas pessoas 
empreendedores.“Eu não tenho medo nenhum de começar do zero, se calhar essa é a 
definição de um empreendedor”. Passaram-se onze anos desde que a Talkdesk saiu dos 
computadores da Cristina e do Tiago e há uma certeza que mantém desde que partilhou o 
anúncio da saída da sua primeira startup: “olhando para trás, não penso que alguma vez 
tenha querido viver de acordo com os padrões sociais de uma boa carreira e percurso de 
vida. A minha vida tem sido uma mistura de ser ‘uma rapariga bem comportada’ e abraçar 
desafios inesperados de tempos a tempos”. Fica a promessa.

  
 Co-fundadora da Talkdesk, hoje um dos unicórnios portugueses, co-fundadora da Cleverly, 
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entretanto adquirida pela Zendesk e atualmente investidora na Indico Partners. Cristina 
Fonseca fez tudo isto em pouco mais de 10 anos, provavelmente porque “não tem medo 
nenhum de começar do zero”. ❉
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DOSSIÊ TÉCNICO Sandra Justino 
 
 
 
No estudo que pôs à prova as seguradoras que comercializam o conjunto de produtos mais 
procurados pelos consumidores, o título de Melhor do Teste coube à Fidelidade. Para este 
resultado, pesou sobretudo a satisfação dos clientes com a companhia 
 
 
 
Para eleger a melhor seguradora a operar em Portugal, a DECO PROTESTE comparou as 
companhias que comercializam o conjunto de produtos mais procurados pelos 
consumidores – seguro automóvel, seguro de saúde, seguro de vida e seguro multirriscos-
habitação. Na estreia deste estudo, a Fidelidade obteve a melhor pontuação, seguida da 
Liberty e da Allianz, que ocupam o segundo e o terceiro lugares do pódio, respetivamente. 
 
 
 
Para o veredicto final concorreram vários critérios. Por um lado, pesou a satisfação dos 
consumidores tendo em conta os resultados do inquérito de 2022, a que se juntaram as 
reclamações recebidas nos serviços de informação da DECO PROTESTE e na plataforma 
Reclamar. Por outro lado, foram considerados os resultados dos estudos regulares à 
qualidade destes quatro tipos de apólices. Das 12 seguradoras que os comercializam, 
excluímos a AGEAS, a CA Seguros, a Ocidental, a Victoria e a Zurich. Embora a DECO 

https://insight.carma.com/a/4f9146e2-b773-44f9-b9d6-a2a2e9e5f37d
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PROTESTE use métodos alternativos para a recolha de dados, a recusa frequente destas 
companhias em fornecerem informações indispensáveis à sua apreciação impediu que 
pudessem ser incluídas na análise, que cruza quatro estudos distintos. 
 
 
 
Clientes satisfeitos 
 
 
 
No que toca à satisfação com o seguro automóvel, a Fidelidade liderou o grupo, com alguma 
distância para a segunda classificada, a Liberty. Na origem da satisfação estão sobretudo os 
reembolsos, o tempo necessário para a regularização de sinistros e a transparência do 
processo. No seguro de saúde, a Fidelidade obteve as melhores classificações nos serviços 
online, no serviço de call center e na qualidade dos cuidados de saúde da rede de 
prestadores. Já no seguro multirriscos-habitação, foi a Liberty que liderou, valorizada pelos 
serviços online. 
 
 
 
Pelas suas características, o seguro de vida não é incluído no inquérito de satisfação, pois, 
numa grande parte dos casos, é acionado em caso de morte do titular. 
 
 
 
Pouco a reclamar 
 
 
 
No que toca às reclamações, as pontuações foram ponderadas de acordo com a quota de 
mercado de cada seguradora, em 2021. Ou seja, o número de queixas efetivamente 
recebidas foi comparado com o número estimado, tendo em conta a dimensão da 
companhia de seguros. A classificação final foi dada com base nesse rácio. 
 
 
 
Aqui, a Fidelidade voltou a ocupar o primeiro lugar, com o menor rácio entre reclamações 
apresentadas e esperadas, tendo em conta a sua quota de mercado. No extremo oposto, 
está a Mapfre, com o rácio mais elevado. 
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Avaliação seguro a seguro 
 
 
 
Para o título de melhor seguradora contribuíram também os resultados obtidos nos estudos 
regulares ao seguro automóvel, seguro multirriscos-habitação, seguro de saúde e seguro de 
vida associado ao crédito à habitação. Estes permitiram aferir quais destas seguradoras se 
posicionam melhor na relação qualidade-preço. 
 
 
 
No seguro automóvel, em que se compararam as apólices de danos próprios deste conjunto 
de seguradoras, a Liberty obteve a melhor pontuação, seguida da Fidelidade. Já na oferta de 
seguros de saúde com hospitalização, ambulatório e estomatologia é a Tranquilidade a 
destacar-se, seguida da Lusitania. No seguro multirriscos-habitação, em que se 
consideraram apólices com cobertura de fenómenos sísmicos, a Tranquilidade e a Allianz 
ficam bem posicionadas. Por fim, na avaliação a seguros de vida, com cobertura de invalidez 
total e permanente (ITP) – a opção recomendada, por ser mais completa –, são a UNA e a 
Tranquilidade que mais se evidenciam. 
 
 
 
Simule e compare 
 
 
 
Distinguir aquela que, de um modo geral, é a melhor seguradora não significa que deva 
ignorar conselhos há muito repetidos: antes de contratar qualquer apólice, deve comparar 
propostas de diferentes seguradoras. Para o auxiliar nessa tarefa, a DECO PROTESTE 
continuará a fazer os seus estudos regulares a um conjunto de seguros, e a disponibilizar, 
em permanência, no site www.deco.proteste.pt, comparadores com as soluções mais 
adequadas para cada perfil, de entre todas as ofertas do mercado.  
 
 
 
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 
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Qualidade global (%) 
 
 
 
Seguradora 
 
 
 
F Fidelidade 70 Liberty 64 Allianz 63 Lusitania 60 Tranquilidade 57 UNA 54 Mapfre 49 A 
seguradora que obteve a melhor classificação no conjunto dos critérios analisados foi a 
Fidelidade. 
 
 
 
F Melhor do Teste Boa qualidade Média qualidade Má qualidade 
 
 
 
Seguro automóvel Seguro de saúde Seguro multirriscos 
 
 
 
Seguradora Índice Seguradora Índice Seguradora Índice 
 
 
 
Fidelidade 7,2 Fidelidade 7,4 Liberty 6,5 Liberty 6,8 Allianz 6,9 Fidelidade 6,3 Mapfre 6,7 
Tranquilidade 6,7 Tranquilidade 6 Allianz 6,5 Lusitania 6,4 Lusitania 5,5 Lusitania 6,5 Liberty 
não tem Allianz 5,4 Tranquilidade 6,3 Mapfre não tem Mapfre não tem UNA não tem UNA 
não tem UNA não tem A satisfação com os seguros (de nível 1 a 10) foi apurada com base no 
inquérito online da DECO PROTESTE aos seus subscritores, realizado em janeiro de 2022, e 
que, no total, reuniu 12 039 respostas. Para efeitos de cálculo da classificação global do 
estudo da melhor seguradora, no caso das companhias sem índice de satisfação, foi 
considerada a média de mercado obtida através do inquérito. 
 
 
 
ESTUDOS REGULARES 
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Reclamações Seguro automóvel Seguro de saúde Seguro multirriscos Seguro de vida 
 
 
 
Seguradora Rácio Seguradora % Seguradora % Seguradora % Seguradora % Fidelidade 0,73 
Liberty 86 Tranquilidade 71 Tranquilidade 79 UNA 76 Lusitania 0,79 Fidelidade 67 Lusitania 
69 Allianz 70 Tranquilidade 71 UNA 1,62 Allianz 64 Fidelidade 66 Liberty 63 Allianz 71 Allianz 
1,79 Mapfre 50 Allianz 66 Lusitania 61 Liberty 53 Liberty 1,98 Tranquilidade 40 UNA 65 
Fidelidade 58 Lusitania 43 Tranquilidade 2,18 UNA 34 Liberty 54 Mapfre 58 Fidelidade 43 
Mapfre 2,46 Lusitania 29 Mapfre 54 UNA 30 Mapfre 39 Rácio das reclamações recebidas, em 
2021, cujo total foi ponderado de acordo com a quota de mercado de cada seguradora. 
 
 
 
Avaliação das apólices de danos próprios, para um carro novo e um condutor com 40 anos, 
sem sinistros nos últimos cinco anos. 
 
 
 
Comparação entre as melhores apólices com hospitalização, ambulatório e estomatologia 
para um perfil de 40 anos. 
 
 
 
Seguros para paredes e recheio, incluindo fenómenos sísmicos, com valor de reconstrução 
de 100 mil euros e 30 mil para o recheio. 
 
 
 
Soluções com cobertura de ITP, para um titular de 35 anos e um empréstimo de 200 mil 
euros, a liquidar em 30 anos.  
 
 
 
PARA O VEREDICTO FINAL CONCORRERAM VÁRIOS CRITÉRIOS: A SATISFAÇÃO, O NÚMERO DE 
RECLAMAÇÕES E OS RESULTADOS DOS ESTUDOS REGULARES A SEGUROS  Procurámos 
identificar a seguradora que mais se destaca em termos de satisfação dos seus clientes e 
que, ao mesmo tempo, comercializa o conjunto de produtos mais procurados pelos 
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consumidores com uma boa relação entre qualidade e preço 
 
 
 
Joaquim Silva 
 
 
 
Responsável pelos estudos jurídico-financeiros
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