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Estudo de Benchmarking da Actividade de Contact Centers 2010

Prefácio
É com um enorme prazer que Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) e a Grupês Serviços
reeditam mais um estudo anual sobre actividade de Contact Centers em Portugal – o quinto Estudo
Diagnóstico e Benchmarking da Actividade de Contact Centers 2010.
Seguindo o rumo dos anos anteriores, pretendeu-se nesta edição melhorar o trabalho apresentado nas
edições antecedentes (2006, 2007, 2008 e 2009), tornando-o cada vez mais, no espelho desta actividade
no mercado português. Comummente reconhecido como o único estudo de Benchmarking do sector dos
contact centers que engloba organizações de todos os sectores e de todas as dimensões, pretende-se
que seja utilizado como uma referência por todas as organizações, sendo um instrumento de apoio à
decisão.
O presente documento sintetiza as respostas de organizações/empresas dos mais diversos sectores, que
responderam a 203 perguntas, distribuídas pelas 9 secções do inquérito benchmarking aplicado. A informação é analisada segundo quadro dimensões vertentes: global, por sector económico, por dimensão do
contact center e por tipo de operação, com base em 175 gráficos e 149 tabelas.
Toda a informação aqui apresentada é proveniente do trabalho de campo realizado através da aplicação do
inquérito de Benchmarking 2010, construído com base na experiencia adquirida nos anos anteriores e da
analise dos métodos utilizados internacionalmente por instituições especializadas na realização dos mais
diversos benchmarkings.
Para além do benchmarking, mantemos os capítulos visão dos associados, casos de referência, directório
e os premiados apcc, que permitem uma panorâmica mais alargada de quem actua nesta actividade em
Portugal e quem se distingue.
Em nome da APCC e da Grupês Serviços, queremos deixar o nosso mais sincero e profundo agradecimento a todas as organizações que participaram neste estudo, pois sem elas a realização do mesmo não
era possível, e também a aqueles que com as suas ideias, opiniões, criticas e contributos, tornaram este
estudo mais rico e com mais conteúdo.
À semelhança dos anos anteriores desafiamos as organizações e os seus representantes a participarem
numa próxima iniciativa pois só assim conseguiremos melhorar a informação estratégica aqui apresentada.

Júlia Pereira
Consultora
Grupês Serviços
Miguel Reynolds Brandão
Secretário Geral
APCC

Estudo Diagnóstico
e Benchmarking
Da Actividade de Contact Centers 2010

Visão
Associados

Visão Associados > 3 Questões

Nesta secção compilámos o testemunho de todos os associados que quiseram registar a sua
visão sobre posicionamento e qualidade dos Contact Centers em Portugal.
É uma demonstração clara que, apesar da diversidade de sectores representados, existe uma
preocupação comum na melhoria constante dos serviços prestados nos Contact Centers aos
Cidadãos. Por outro lado, estes testemunhos comprovam a necessidade e urgência na criação
de um instrumento de análise e monitorização da actividade em Portugal.

“... posicionamento e qualidade dos Contact Centers em Portugal.”

3C
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?

ção da actividade, mais especificamente ao nível laboral e da regulamentação da actividade
de outbound.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
O mercado continuará a crescer no próximo ano, existindo um grande incremento da actividade de telemarketing e um maior recurso ao outsourcing.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Os contact centers e em especial a actividade de telemarketing são hoje em dia uma ferramenta essencial de marketing integrado, tanto na fase inicial de análise de mercado (marketing estratégico), como posteriormente nas fases de promoção e distribuição (marketing
operacional), existindo do nosso ponto de vista alguns sectores de actividade (infelizmente
só alguns) com uma forte consciência e consequente utilização dos contact centers como
ferramenta de marketing integrado.

3 Questões

Nos próximos anos a actividade dos contact centers vai ter como principal desafio a regula-
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ACTIVE BRAIN
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Pensamos que os próximos 5 anos vão apresentar novas e claras oportunidades para a
actividade de Contact Centers em Portugal intensificar a pesquisa da Excelência.
Esta melhoria contínua vai, na opinião da Active Brain, assentar sobre três grandes pilares:
• a Certificação dos Recursos Humanos,
• a optimização e automatização dos Processos,
• a gestão do Conhecimento.
Estes três pilares estão claramente interligados na pesquisa da Excelência, existindo ainda
dois catalisadores transversais: a Padronização e a Tecnologia.

3 Questões

1. Certificação dos Recursos Humanos
A Certificação dos Recursos Humanos constitui, na opinião da Active Brain, o maior desafio,
sendo por natureza a componente humana dos Contact Centers mais difícil de padronizar
do que as outras duas componentes da actividade (Processos e Sistemas). Pensamos que
a recente iniciativa da AproCS, com o apoio da Active Brain, no Projecto de Certificação de
Profissionais de Customer Service, constitui uma oportunidade única para o desenvolvimento e o reconhecimento dos Profissionais de Customer Service e Contact Centers.
Em síntese, as principais tendências dos próximos 5 anos nesta área serão, na nossa opinião, as seguintes:
• Um investimento forte na Formação Contínua. Um Contact Center tem como missão
principal o processamento da informação: é essencial optimizar todos os processos de
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gestão do conhecimento, e parece-nos que a Formação Contínua é actualmente, em
Portugal, a área que constitui o maior desafio. Este Investimento contribui nomeadamente para reforçar a confiança das empresas clientes que contratam serviços em Outsourcing, mas também para melhorar as competências dos Agentes e, por este meio,
aumentar a sua fidelização. Alguns dos meios para a optimização deste processo de
Formação estão descritos abaixo, no pilar 3, Gestão do Conhecimento.
• Uma fiabilização dos processos de Recrutamento. Na experiência da Active Brain,
muitos dos problemas de turnover dos Agentes têm origem na falta de robustez dos processos de Recrutamento: nessa área, na qual existem por vezes tentações de privilegiar
os volumes e os prazos em detrimento da qualidade, devem ser definidos e cumpridos
requisitos rigorosos e processos extremamente robustos. Justificamos esta necessidade pelos seguintes factos:
• os erros de selecção dos Agentes originam elevados custos de recrutamento, formação (devido ao consequente turnover) e de não-qualidade,
• na área dos Recursos Humanos, sendo a mais difícil de padronizar, o esforço de busca
da Qualidade deve ser maior.

Visão Associados > 3 Questões

• Uma diversificação das fontes de recrutamento. Parece-nos que existem fontes alternativas de recrutamento, com potencial em termos de qualidade e de volume, que não
estão a ser suficientemente trabalhadas ou exploradas. Por exemplo, parece-nos que
existe, para Contact Centers com menor dimensão, mercados de mão-de-obra pouco
explorados, como por exemplo profissionais com idade superior aos 50 anos e motivação para mudar de rumo profissional. Estes profissionais valorizam, na função de Comunicador, a ausência de stress fora do horário de trabalho, comparando com as funções
que ocupavam anteriormente. Como outro exemplo, existem actualmente nos Estados
Unidos mais de 200.000 trabalhadores em regime de Homeshoring. Este regime, que
ganhou eficácia com o desenvolvimento das tecnologias (qualidade do ADSL e da VPN),
está em forte desenvolvimento em países como o Reino Unido ou a França, por exemplo.
Permite responder, com excelentes condições de qualidade e custo, a problemáticas de
flexibilidade fortes, como por exemplo fluxos de chamadas durante apenas duas ou três
horas, ou fluxos concentrados em certas alturas do ano. O recrutamento deve garantir
que sejam entendidas as motivações do Agente, e recomendamos um esforço especial
na gestão das expectativas iniciais (horários, remuneração, …), na qualidade e na especificidade dos processos de formação (Inicial e Contínua) e de follow-up da actividade,
nomeadamente através do conjunto de Indicadores de Desempenho (KPIs).
• Uma Certificação da Responsabilidade Social. Em Portugal, as condições de trabalho
já são consideradas pelo sector como sendo uma das chaves da satisfação dos Agentes, assim como um contributo forte para a sua performance, e para a credibilidade do
modelo de Certificação da Responsabilidade Social dos actores. Em França por exemplo, foi criado em Dezembro de 2004 pela AFRC (Association Française des Centres de
Contact) o “Label de la Relation Client”. Esta Certificação aplica-se a 3 categorias de
actores dos Contact Centers: empresas clientes que contratam serviços em Outsourcing , Contact Centers internos e Contact Centers externos. Incide sobre as práticas de
Sourcing/Compras responsáveis (para as empresas clientes que contratam serviços em
Outsourcing), e sobre práticas socialmente éticas (condições de trabalho, formação, …)
para os Contact Centers internos e externos.
O Modelo do “Label de la Relation Client” assenta nos seguintes pilares
(www.alrs.asso.fr):
• recrutamento,
• acolhimento e integração,
• acompanhamento da carreira,
• integração das pessoas com deficiência,
• evolução de carreira e retenção,
• barómetro social,
• diálogo social,
• formação,
• protecção de dados (compliance CNPD),
• condições de trabalho.

3 Questões

sector. Indo mais longe, existem em alguns países experiências de desenvolvimento de
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2. Optimização e Automatização dos Processos
A Optimização dos Processos constitui um objectivo de longa data dos Contact Centers,
mas ainda existe, na opinião da Active Brain, um grande potencial de melhoria que poderá
ser alcançado, nos próximos 5 anos, através de duas principais alavancas:
• A Revisão dos Processos na óptica dos Clientes. Devido nomeadamente à forte complexidade das organizações e ao peso dos sistemas de informação legacy, observamos
que os Processos dos Contact Centers continuam bastante imperfeitos:
• os Processos foram geralmente criados partindo do normativo interno existente da
empresa, e dos sistemas legacy, e continuam por isso muitas vezes a estar “virados
para dentro”, com um insuficiente enfoque no Cliente, e alguma inércia: por exemplo, os
SLAs de resposta aos assuntos mais “complexos” do ponto de vista interno são geralmente pouco satisfatórios do ponto de vista do Cliente. Subsistem também em alguns
casos eixos de redução dos custos por duplicação ou sub-optimização de tarefas,
• os Processos são geralmente revistos com alguma frequência, mas sobretudo para
reagir às evoluções em termos de produtos ou de sistemas, ou para reduzir custos, e
com menor frequência de forma pró-activa, para aumentar a satisfação dos Clientes.

3 Questões

Para aumentar a satisfação do Cliente, os Processos devem ser revistos na óptica do
mesmo, tomando em conta a Experiência do Cliente. Para tal, as prioridades estão nos
“clássicos” objectivos de:
• responder nos melhores prazos (definição, comunicação e monitorização de SLAs
internos e externos),
• resolver “à primeira” (FCR – First Call Resolution),
• simplificar a comunicação com o Cliente, como tem acontecido ultimamente com
vários projectos de análise e remodelação dos suportes e guiões de comunicação com
o Cliente, visando usar uma linguagem clara e acessível, sem jargão.
• A Automatização dos Processos vai ganhar novas potencialidades nos próximos 5
anos, devido à evolução da Tecnologia. Muitos analistas antevêem a adopção de tecno-

Visão Associados

logias “de ponta”, como por exemplo as duas seguintes, que podem ser ainda consideradas como algo futuristas por alguns actores, mas que já foram implementadas com
sucesso por outros:
• a previsão do motivo das chamadas através da análise informática do histórico das
interacções,
• a automatização do processo de Monitorias através dos sistemas de análise real-time
das interacções. Os sistemas permitem por exemplo fazer “word spotting”, “emotion
detection” e “talk pattern analysis”, para identificar os riscos de churn numa fase inicial
e dar início ao processo de retenção a montante do processo de churn.
Para já, está em curso a adopção alargada das ferramentas de self-care, que permitem
automatizar os Processos mais simples, reduzindo custos e simplificando a interacção
com os Clientes, o que reforça a padronização e a eficácia. As tecnologias para esta
primeira fase de automatização dos Processos estão implementadas de forma comum
no sector dos Contact Centers em Portugal: IVR com voice recognition, Agentes virtuais, web self-services, SMSs ou emails automáticos de feedback ou alerta, … Tendencialmente, estas soluções estão a ganhar aceitação junto dos Clientes, que valorizam a
sua eficácia, recorrendo ao Agente “humano” para casos mais “complexos”.
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3. Gestão do Conhecimento
A Gestão do Conhecimento constitui, na opinião da Active Brain, o terceiro desafio dos
Contact Centers para os próximos 5 anos, que pode ser analisado em três processos:
• A melhoria dos conteúdos constitui o desafio inicial da Gestão do Conhecimento. Os
conteúdos existentes devem ser revistos na óptica dos Clientes internos (o Agente e a
Organização) e externos. O esforço de revisão é significativo, devido aos volumes em
causa, e uma vez que incide sobre dois aspectos complementares:
• o fundo: as informações publicadas devem ser pertinentes, exactas e claramente
expostas,
• a forma: para optimizar a consulta e a aprendizagem, devem ser utilizadas as melhores
técnicas pedagógicas. A área do learning, na qual existem actualmente e vão existir no
futuro próximo muitos avanços teóricos com fortes repercussões práticas, constitui um
grande desafio para os Contact Centers.
Depois da melhoria dos conteúdos, a aposta poderá estar nas tecnologias de Knowledge
Management, que permitem automatizar os processos a jusante, contribuindo para uma
melhoria end-to-end da Gestão do Conhecimento:
• A actualização dos conteúdos contribui para a manutenção da qualidade dos mesmos,
tornando duradouro o investimento feito na fase inicial de melhoria. Consiste essencial• garantir a identificação e a incorporação (com o devido audit trail) em real-time de
todas as alterações tornadas necessárias pela evolução dos produtos (preços e características), das normas e procedimentos, do mercado, …
• incentivar, recolher, analisar e aproveitar o feedback dos Clientes internos (o Agente e
a Organização) e externos sobre os conteúdos comunicados, numa óptica de melhoria
contínua.
• A comunicação dos conteúdos conclui a aposta na Gestão do Conhecimento. Devem
ser considerados dois públicos distintos, com necessidades específicas:
• os Clientes internos, em particular os Agentes, consultam os conteúdos através das
aplicações (Intranet, …) e através da Formação. Devem ser aproveitadas as alavancas
constituídas pelos recentes e futuros avanços nas áreas do learning (técnicas pedagógicas, …) e das tecnologias,
• os Clientes externos também podem beneficiar dos avanços nas áreas do learning
e das tecnologias, na pesquisa da Excelência na satisfação do Cliente e na eficácia do
Contact Center. Por exemplo, são claras as tendências dos Clientes procurarem ajuda
instantânea (em vez de usarem fóruns, consultam serviços como o Twitter) e privilegiarem o acompanhamento em vez das explicações. Têm surgido serviços de acompanhamento instantâneo por partilha de ecrã, como por exemplo www.spark-angels.com.
Para concluir, pensamos que o sector dos Contact Centers em Portugal tem nos próximos anos um forte desafio à sua frente, com a possibilidade, se conseguir implementar
as boas práticas acima mencionadas, de atrair um volume significativo de actividade e
de investimento estrangeiro, sendo cada vez mais reconhecido como destino de Nearshore Outsourcing. Posicionando Portugal no radar internacional como potencial fornecedor de serviços de Outsourcing de Contact Centers, a pesquisa da Excelência pode
permitir desenvolver novos negócios e crescer em mercados estrangeiros.

3 Questões

mente em:
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Para o próximo ano, pensamos que o mercado pode beneficiar dos impactos positivos de
duas iniciativas lançadas pelas Associações que representam os actores e os profissionais
do sector. Estes projectos ambiciosos foram ambos desenvolvidos em parceria com a Active
Brain, que tem também a seu cargo a sua operacionalização:
• O Selo de Qualidade da APCC entra em 2011 no seu segundo ano de existência, que
irá confirmar o sucesso que alcançou em 2010, ano durante o qual foram auditadas com
sucesso mais de 30 Operações. Este projecto, pioneiro em Portugal, tem como principal
objectivo incentivar as empresas do sector a exercerem boas práticas de gestão nos seus
Contact Centers, contribuindo dessa forma para a melhoria da imagem e da credibilidade
do sector, promovendo assim uma auto-regulação, imperativa ao desenvolvimento sustentado do sector que a APCC ambiciona.
• A Certificação de Profissionais de Customer Service da AproCS vai ser operacionalizado pela primeira vez em 2011, no sector dos Contact Centers, tendo como objectivo
permitir aos Profissionais de Customer Service a obtenção progressiva de Competências
em função da Carreira Profissional que pretendem desenvolver no Sector. A Active Brain

3 Questões

tem um duplo papel neste projecto pioneiro:
• garantir a concepção de um Processo de Certificação de Profissionais de Customer
Service que seja simples e exequível por um lado, rigoroso e exigente por outro,
• operacionalizar um Processo rigoroso e eficiente de Acreditação das entidades formadoras.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
A experiência da Active Brain enquanto consultores em Customer Relationship Management comprova que o Contact Center é um canal importante de interacção com os Clientes.
Numa altura onde a convergência dos canais de interacção com os Clientes é uma realidade
necessária, o Contact Center mantém vantagens importantes para organizações Customer-
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Centric ou Customer-Driven, que querem colocar o Cliente no centro da sua estratégia, e
desenvolver o Customer Intimacy:
• o Contact Center constitui um ponto de entrada integrado para toda a organização,
• o Contact Center está bem posicionado para constituir os “olhos” e os “ouvidos” do
Cliente,
• o Contact Center permite gerir o Conhecimento,
• o Contact Center pode detectar situações de insatisfação dos Clientes, devido a
soluções ou processos que não funcionam,
• o Contact Center interage em direct live com o Cliente várias vezes ao dia,
• o Contact Center pode ser o catalisador da mudança para o Customer Intimacy.
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MetLife
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
A ALICO/MetLife assenta parte significativa da sua actividade comercial e de Customer
Service em Contact Centers, sendo actualmente um cliente/parceiro estratégico para um
dos principais players deste mercado. Este facto permite-lhe ter uma visão sólida sobre
esta actividade não apenas enquanto Cliente, mas essencialmente como utilizador dos recursos e tecnologia disponíveis. Esta estratégia permitiu atingir a liderança do mercado em
seguros de Acidentes Pessoais, sendo que a esmagadora maioria das apólices subscritas
neste ramo tiveram por base campanhas de Telemarketing.
Como principal desafio para os próximos 5 anos, consideramos que a mais que provável
alteração de legislação sobre opt-in /opt-out levará a uma necessária transformação dos
Contact Centers. A alteração para um cenário em que o Cliente terá de autorizar o contacto
telefónico (opt-in), por substituição da actual oposição ao contacto (opt-out), levará a uma
drástica redução da actividade telefónica, fruto de uma diminuição significativa de bases de
dados disponíveis no mercado. Assim caberá aos Contact Centers procurar novas formas
de chegar ao Cliente final, sem que isso implique um contacto telefónico. Essa estratégia
deverá passar por um trabalho de parceria com os seus fornecedores de soluções de SW,
com os seus Clientes, com os organismos reguladores e com as entidades que represen-

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
A ALICO/MetLife manterá o foco no Marketing Directo, embora cada vez mais apoiado
em estratégias de e-commerce que lhe permitam uma abordagem menos invasiva e mais
focada nas expectativas e necessidades do Cliente. Para o Contact Center a vertente comercial será cada vez mais de formalização da Apólice, em detrimento da venda do produto,
pois essa apoiar-se-á em acções de mailing, e-mailing, micro sites, etc.
Já na área de Customer Service e Retenção, a ALICO/MetLife pretende aumentar a sua presença junto do Cliente, através de acções de Customer Delight que permitam surpreender o
Cliente, através de um serviço de Excelência, focado na resolução à primeira Chamada.
Também a área de Surveys e Inquéritos de Satisfação terá um papel importante para a
ALICO/MetLife, contando igualmente com os Contact Centers para a sua realização.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Pelo que acima foi exposto, fica claro que o Marketing Integrado é para a ALICO/MetLife uma
peça fundamental na sua estratégia comercial e de Customer Service, sendo os Contact
Centers uma “ferramenta” indispensável, não apenas na execução, mas também na análise
de resultados e definição de acções que vão ao encontro das expectativas do mercado.
Os Contact Centers têm de ser encarados como parceiros de negócio e não como fornecedores de serviços.

3 Questões

tam o sector, nomeadamente a APCC.
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ALTITUDE SOFTWARE
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
O sector dos Contact Centers vai continuar a ter uma atenção especial por parte das organizações como um dos instrumentos de combate à crise.Depois de uma fase em que o
preço foi muitas vezes o único critério de escolha, as organizações voltam a valorizar a
qualidade de serviço.
Se ao principio os Contact Centers estiveram muito voltados para as operações de Telemarketing, nos últimos tempos, os serviços de suporte a clientes, as cobranças, as análises de satisfação e a fidelização de clientes estão cada vez mais nas preocupações das
organizações.A sistematização dos processos, o controlo e as métricas ( em tempo real
e históricas ) da operação permitem uma melhor e mais próxima gestão da operação,
levando a um aumento da qualidade de serviço e uma redução de custos.
A evolução tecnológica e a melhoria das comunicações está também a permitir, quer um
descentralização das operações, quer o recurso mais fácil a operações de outsourcing
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dos Contact Centers.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Embora o sector não seja dos mais afectados, no actual contexto económico e financeiro
do País, prevemos alguma retracção no investimento, muito devido às dificuldades de financiamento.
O prestadores de serviço de Contact Centers ( Outsourcers ) devem continuar a aumentar a
sua quota de mercado, tirando partido do seu conhecimento e experiencia assim como da
rentabilização resultante da partilhada das plataformas.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Os contact centers são um instrumento fundamental pois permitem :
• Gerir os diversos canais de interacção com o cliente de forma integrada
• Fornecer métricas quer da operação quer do negócio
• Implementar serviços inovadores e se necessário personalizados
• Obter informação sobre o grau de satisfação dos clientes
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AVAYA
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
A modernização e a eficiência continuarão a ser os principais desafios com a agravante
que, num mercado em crise com a que se espera para o ano de 2011, a eficiência passa a
desempenhar um papel ainda mais relevante pois é o principal veículo de redução de custos
que os contact centers têm á disposição. Os Contact Centers vão ter que modernizar as
infraestruturas para dar resposta à passagem de parte das chamadas do canal tradicional
para os novos canais. Terão de implementar soluções de medida de qualidade de serviço
e de eficiência do atendimento e vão ter que utilizar estas métricas de forma a optimizar a
utilização de recursos, diminuindo os custos sem prejudicar a qualidade de serviço.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Do lado da tecnologia, a principal tendência é a integração das redes sociais como o FaceBook e o Twitter: os novos contact centers possuem agentes virtuais com motores de
pesquisa nas páginas de FaceBook o nos Tweets das empresas de palavras-chave como
quadamente a estes eventos. As novas gerações principamente nascidas nos anos 80 e 90
passaram nos próximos anos a participar uma fatia cada vez mais importante no mercado
de consumo. Os departamentos de marketing das maiores empresas passaram a integrar
colaboradores especializados em gerir a presença da empresa nos novos canais e redes
sociais. Hoje ainda são esses colaboradores que respondem aos contactos que entram por
essas redes mas essas funções vão passar para o contact center à medida que o volume
de contactos vai aumentando.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
O papel pode variar conforme a especificidade do negócio mas a relevância é sempre elevada: o Contact Center, no mínimo suporta total ou parcialmente o serviço a clientes e
no limite pode ser a principal porta de entrada da empresa e o principal motor das vendas.
Em qualquer dos casos, não se monta uma estratégia de marketing integrado sem dar particular atencão ao contact center. A relevância será cada vez maior se considerarmos, por
exemplo, esta inclusão do tráfego das redes sociais para dentro dos Contact Centers.

3 Questões

“reclamação” ou “mau serviço” e envolvem um agente especializado para responder ade-
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BES
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Situaria os principais desafios para a actividade de Contact Centers em Portugal nos próximos 5 anos em dois vectores distintos:
- Um vector externo com duas componentes de pressão muito fortes sobre a actividade,
nomeadamente:
• forte contenção de custos motivada pela crise económica e desalavancagem da economia
• Crescente regulamentação sobre a actividade com enfoque na protecção de direitos dos consumidores, desligada da actividade corrente do negócios e suas especialidades
- Um vector interno com cinco componentes de pressão muito relevantes sobre a actividade, nomeadamente:
• Crescente enfoque na qualidade de resposta
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• Crescente exigência na eficiência operacional
• Aumento do âmbito de funções desempenhadas pelo Call Center como canal de contacto por excelência para resolução de problemas e vendas
• Aumento dos canais tecnológicos de acesso dos clientes ao call center
• Aumento da qualificações curriculares dos operadores, gerando expectativas e
dinâmicas mais exigentes a nível de recursos humanos.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
As perspectivas de evolução do Banco Espírito Santo neste mercado situam-se ao nível
da mudança de paradigma do call center e seus impactos na actividade e estrutura. A
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mudança de paradigma de um call center transaccional para um call center de resolução de
problemas, informacional e de vendas vais trazer grandes desafios a três níveis distintos:
• Ao nível de recursos humanos, nomeadamente o recrutamento e selecção, a formação e a manutenção de elevados níveis de satisfação
• Ao nível da gestão, nomeadamente nas formas de transmissão de conhecimento, na
medição do serviço e avaliação dos resultados
• Ao nível do dispositivo tecnológico utilizados pelos operadores para prestar um
serviço de qualidade tendo em conta o novo paradigma

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Em nossa opinião os contact centers são peça fundamental numa estratégia de marketing
integrado, fazendo finalmente a junção entre o “customer care”, a estratégica de marketing
da organização e o CRM. As organizações não têm tido uma visão integrada entre o “care”,
o “marketing” e a “proposta personalizada”. Cabe aos call center mostrarem e provarem
o seu valor nesta visão holística do cliente, como elemento fundamental para capturar um
valor acrescido.
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BPI
Qual a sua percepção da qualidade dos serviços de contact center em
Portugal?
Apesar da evolução verificada nos últimos anos, acredito que há muito a fazer ainda no que diz
respeito à qualidade dos serviços de contact center em Portugal. Os principais factores que
contribuem para essa “falta de qualidade” são na minha opinião:
- Recursos Humanos: se por lado existe um problema estrutural globalmente é necessário
investir na qualificação e preparação dos RH (é frequente encontrar licenciados com uma
muito fraca preparação) e garantir que a empresas aprendem a valorizar os bons colaboradores dos seus contact centers - factor chave para combater a tendência para desprestigiar
as funções relacionadas com a actividade de contact center.
- potencial/importância estratégica dos contact centers: há pouca noção, em muitas das
organizações que possuem Contact Centers, do potencial que este tipo de serviço representa
o que leva a que:
a) não se invista o suficiente para garantir que se atrai os melhores RH;
b) não se articule a actividade do Contact Center com a actividade de outras áreas chave da
empresa, acabando por criar falta de sincronismo o que se reflecte muito na qualidade do
c) não se garanta um maior “empowerment” de quem contacta com o cliente o que normalmente gera ineficiência, processos de decisão desproporcionados e morosos, e inevitavelmente à insatisfação do cliente;
d) a que não se aproveite o capital de “conhecimento do cliente” que este tipo de serviço
reúne para tomar decisões com importância estratégica para a empresa;
e) em muitos Contact Centers o potencial para gerar negócio não seja aproveitado;

Que importância estratégica deve ter um contact center na empresa?
Toda, deve trabalhar lado a lado com o Marketing e a Área Comercial, acrescentado depois
uma visão de Serviço ao Cliente.

“... potencial que este tipo de serviço representa...”
Que vantagens vê no benchmarking da actividade em Portugal?
Imensas vantagens. Sabe-se muito pouco, e normalmente por canais informais, sobre o que
se faz em Portugal. Creio que a nossa pequena dimensão leva a que existam muitas especificidades pelo que é essencial poder começar a tirar lições do que de melhor e pior (também se
aprende com as más experiências) se faz nos nosso pais neste sector em concreto.
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serviço prestado;
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BPN
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Os Contact Centers são, cada vez mais, o meio de contacto preferencial entre o Cliente e
a Empresa, pelo que é fundamental que estejam, já e no futuro, capacitados para prestar
serviços completos e integrados.
Destacam-se as acções que nos parecem mais relevantes para alcançar esse desafio:
• Qualificar. Recrutar, seleccionar, formar e reter os Colaboradores com maior potencial
de desenvolvimento;
• Equipar. Fortemente dependentes da tecnologia, é necessário que os Contact Centers
continuem a investir fortemente nos meios tecnológicos e humanos, de modo a completar e complementar a actividade da Empresa;
• Simplificar e Diversificar. Optimizar processos internos, nomeadamente a articulação
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com outras estruturas dentro da Empresa e/ou com Empresas associadas e demais
parceiros de negócio, de modo a entregar, ao Cliente, mais serviços, i.e., um leque de
funcionalidades mais completo, com Qualidade consistente;
• Gerir conhecimento. Recolher e analisar os indicadores de actividade relevantes e
sistematizar as aprendizagens de modo a aprofundar o conhecimento dos Clientes,
segmentá-los devidamente e, assim, fundar estratégias diferenciadas para interacção
com cada um dos segmentos identificados;
• Personalizar. Abandonar parte dos scripts pré-definidos para adoptar uma forma de
comunicação franca, qualificada, mas espontânea e igualmente eficaz, erradicando
desse modo, e definitivamente, alguma conotação negativa persistente sobre o contacto telefónico;
• Rentabilizar. Reduzir custos, gerar negócio, criar valor, para o Cliente, para a Empresa
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e para o Accionista;
• Gerir carreiras. Os Contact Centers são ‘porta de entrada’ de novos Colaboradores na
Empresa, mesmo que, por vezes, por via de outsourcing. São amplamente formados,
o que representa grande investimento de recursos. Cedo devem poder identificar-se os
mais aptos e o respectivo potencial de melhoria. Ora, é justamente por isso que nos
parece fundamental proporcionar, a esses Colaboradores, uma diversidade de tarefas
e/ou funções que constituam desafio e induzam motivação intrínseca, criar condições
para que se desenvolvam continuamente e proporcionar-lhes, a médio prazo, perspectivas de carreira dentro da Empresa que, assim, beneficia dos melhores profissionais.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Procuraremos continuar a implementar as acções anteriormente referidas. No quadro da
estratégia definida, os objectivos prioritários serão a melhoria contínua da proposta de
serviço ao Cliente, com vista à retenção da actual carteira e à angariação de novos Clientes,
contribuindo, dessa forma, para a melhoria dos resultados operacionais. Iremos, portanto,
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necessariamente, continuar a investir na formação e acompanhamento aos Colaboradores
e, paralelamente, no desenvolvimento interno de novas funcionalidades, que permitam optimizar os serviços prestados pelo Contact Center.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
Em nossa opinião, o Decreto-Lei 134/2009 pretendeu formalizar aquelas que se entendem
ser as melhores práticas de serviço ao Cliente. Para as Empresas, porém, nomeadamente
para aquelas que não estivessem já ao abrigo do disposto, tais imposições implicaram investimento apreciável, dada a necessidade de, por exemplo, adquirir software e/ou hardware que
permita a gravação de contactos e a possibilidade do Cliente, se não atendido ao final de um
minuto, deixar a sua mensagem de voz para contacto posterior pela Empresa. Este último,
por si só, representa também custos acrescidos.
Embora a nossa experiência tenha sido francamente positiva – aquando da publicação do DL n.º
134/2009, constatámos estar já, salvo raras excepções, a cumprir a generalidade do disposto
–, consideramos que o impacto da aplicação do referido Decreto-Lei terá sido muito significativo para a generalidade das Empresas. Por outro lado, é nossa opinião que a regulamentação
desta actividade contribui para a erradicação de más práticas que porventura persistissem
e, por conseguinte, para a almejada e completa credibilização destes canais privilegiados de

CISCO SYSTEMS
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Penso que o maior desafio neste momento passa por garantir que os Contact Centers estejam em conformidade com o decreto-lei nº134/2009. Para alem deste desafio, considero
também será um sector em constante evolução a avaliar pelo Roadmap de produtos Cisco
que tenho acesso como Gestor de Produto na área dos Contact Centers.
Entre varias inovações destaco a melhoria da nossa funcionalidade de Expert Agent que introduzimos no ano passado, e quer permite a um agente do Contact Center chamar a um
especialista a conversação quando este se encontra disponível sem que o mesmo seja um
agente do Contact Center. Saliento tambem a parceria feita muito recentemente entre a Cisco e
a Salesforce.com que permite a implementação de solução de atendimento integradas com as
arquitecturas de Contact Center e de Serviços de Cloud Computing Cisco ( http://blogs.cisco.
com/news/comments/cisco_and_salesforce.com_partnership_a_complete_contact_center_in_the_cloud/)
Em resumo sendo as Solução Cisco parte integrante do seu portfolio de Colaboração, as mesmas iram inovar este sector dos Contact Centers, visto que estamos a investir muito em investigação e desenvolvimento de forma a garantirmos a liderança a curto prazo deste sector de
actividade onde actualmente ocupamos o numero 2 mundial em quota de mercado.
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comunicação e dos serviços por eles prestados a um Cliente cada vez mais exigente.
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Prevemos uma evolução positiva em linha com o que assistimos durante o ano passado.
Tem sido um ano em que o numero de Contact Center (Centros de Atendimento) vendidos
pela cisco (seus parceiros) tem crescido em numero superior ao registado no ano passado.
Este crescimento deve-se não só a soluções vendidas a clientes que estão pela primeira
vez a implementar um centro de atendimento/contacto, seja este centro um help desk interno ou centro de serviço para clientes externos. Também temos tido alguns clientes que
fizeram evoluir as suas solução de fabricantes não Cisco para soluções Cisco, tirando
assim partido de uma solução mais evoluída que incrementou de forma positiva a sua
performance nos seus centros de atendimento/contacto.
Outra perspectiva que prevemos é a confluência cada vez mais entre os Centros de Contacto e a solução de Telefonia da organização cada vez mais enquadrada com funcionalidade
de Comunicações Unificadas/Colaboração.
Neste ponto a Cisco tem feito vindo a construir com os seus clientes e futuros clientes uma
arquitectura onde a tecnologia está cada vez mais adaptada ao modelo de negocio de cada
uma das organização. Não se trata de apenas de instalar a tecnologia, trata-se sim garantir
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que a mesma esta optimizada e adaptada a cada negócio.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
Considero por um lado que será um impacto positivo para os utilizadores de centros de
atendimento em modo geral, visto que as regras agora implementadas irão incrementar o
nível de serviço prestado pelos Contact Centers. Por outro lado considero que a implementação do decreto-lei está a obrigar os Contact Center a incorrer em custos não calculados
em orçamento e a um esforço muito grande das instituições a cumprir o mesmo.
Por outro lado a obrigatoriedade de implementação do Decreto-lei tem permitido a Cisco
apresentar a sua proposta de valor que tem em alguns casos resultado em projectos de
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substituição de tecnologia em alguns Contact Centers.

COLLAB
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Em 2011, a Collab conta já com clientes e parceiros em mais de 30 países e possui referências chave nas áreas das Telecomunicações, Banca, Saúde e Governo. 70% do nosso
volume de negócios é proveniente de exportações e como tal, decidimos endereçar estas
questões de acordo com a nossa realidade e assim alargar o âmbito não só a Portugal mas
à comunidade internacional.
A Voz sobre IP está amadurecida tecnologicamente e as respectivas plataformas estão
estabilizadas. Alguns dos maiores contact centers do país e do mundo estão a operar com
tecnologia 100% IP, sem utilização de central telefónica. Esta realidade abre caminhos para
novas frentes de inovação :

Visão Associados > 3 Questões

1. Novos modelos de operação baseados em Unified Communications
As Unified Communications já estão em fase de adopção em algumas das maiores organizações do nosso país e do mundo. O que significa esta mudança?
Imagine que a partir do seu telemóvel decide ligar para o contact center do seu banco.
Nesse momento, um sistema de Intelligent Routing poderá verificar de imediato qual o seu
gestor de conta e pesquisar se existem campanhas activas para o seu segmento comercial.
Nesse momento, o contact center acede à plataforma de Unified Communications e verifica
o estado de disponibilidade do gestor comercial. Caso esteja disponível, a chamada é encaminhada de imediato para esse gestor.
Do ponto de vista do cliente, a experiência de utilização é muito interessante: ligou para
o contact center mas é atendido pelo gestor comercial.
Estes cenários assumem ainda maior potencial a partir da internet, com sistemas de CLICKTO-CALL, CLICK-TO-CHAT ou CLICK-TO-CALLBACK. Nestes casos, os sites das organizações podem ser portas de entrada não só para o contact center, mas também para o gestor
de cada cliente.
Uma integração bem sucedida com plataformas de Unified Communications, tais como o
Microsoft Lync, tem de ser transversal a todos os processos de negócio da organização:
• o contexto de negócio deverá ser mantido ao longo de toda a conversa
• a chamada deverá ser continuamente gravada, inclusivé no Gestor de Conta.
Esta filosofia levanta questões de maior complexidade no que diz respeito à gestão de
turnos e horários, pois irão existir os ditos gestores/peritos de negócio com alocações
parciais e em geografias possivelmente distantes do contact center.
Assim, para optimizar os níveis de serviço, torna-se crítica a gestão de turnos e horários automatizada por ferramentas de Workforce Management preparadas para esta nova realidade.

3 Questões

• a transferência para o IVR deverá estar disponível para o gestor
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2. Integração das Social Networks nos contact centers
“When done properly, social network-based customer service interactions drive increased
intimacy between company and customer. Customers feel that the company listens to,
understands and cares about their preferences.” – Datamonitor
A integração das redes sociais na estratégia de marketing das organizações e consequentemente nos contact centers, são temas quentes. Numa perspectiva, os departamentos de
marketing necessitam de interagir com os contact centers, sobre informação relacionada
com as respectivas campanhas que são efectuadas (por exemplo) no Facebook e no Twitter.
Noutra vertente, são esperados contactos inbound, originados de clientes das redes sociais e
entregues nos contacts centers. Alguns poderão estar a responder a passatempos, outros à
procura de informações genéricas e outros a comentar determinados produtos e serviços.
Algumas organizações estão activamente a varrer as principais redes socias (Facebook,
Twiiter, …) em busca de temas\tópicos\keywords. Estes são catalogados e incorporados
no Contact Center como mais um canal de interacção – a semelhança da já tradicional integração com emails. A interacção é depois processada normalmente, é distribuída para o
agente mais apropriado, que responde em conformidade. Possuimos total know-how sobre
esta tecnologia e a sua aplicação é relativamente simples.
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radas. Por exemplo, não existe propriamente um início duma interacção, as redes sociais
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Porém, o seu enquadramento nas organizações levanta questões novas e até agora inexplo-

Neste sentido, a Collab está a realizar um projecto de investigação com a Carnegie Mellon

consistem em conversas públicas na web e não existem formas de autenticação da real
veracidade dos interlocutores.
A forma como as organizações se introduzem nesse contexto de uma forma bem percepcionada, respondendo a tópicos e a questões é um tema que merece maior investigação.

University/Universidade da Madeira, com vista à criação de uma plataforma de interoperabilidade entre as principais redes sociais e os Next Generation Contact Centers.
O projecto está actualmente numa fase de pesquisa nomeadamente sobre as atitudes e
motivações dos utilizadores, estratégias de presença online de diversas empresas, bem
como das possíveis plataformas tecnológicas a construir para este fim. No nosso website
disponibilizaremos os resultados deste projecto.
Em jeito de conclusão, estamos alinhados com o tema do Congresso Anual da Associação
Portuguesa de Contact Centers, The Social Network Revolution, e convictos que esta é uma
área promissora com francas possibilidades de inovação nos próximos anos.
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?

Vai evoluir para Unified Communications… O que fazer ao call/contact center?
A estratégia de Comunicações Unificadas da Microsoft afirma-se como um dos pilares fundamentais desta nova arquitectura de TIs, propulsionada recentemente pelo Windows 7 e pelo
Windows Server 2008.
O “Santo Graal” da Voz sobre IP reside na adopção de tecnologias standard, baseadas em SIP.
Neste sentido, a evolução de toda a infra-estrutura de comunicações de uma empresa pode
basear-se na utilização de tecnologias 100% Microsoft incluindo o Windows 7 e o Windows
Server 2008, substituindo gradualmente o PBX ou outros componentes de HW proprietários.
Neste contexto, a descentralização do atendimento tem vindo a ser sinónimo de excelência
de gestão. Em Portugal a recente abertura de centros de contacto em regiões fora dos
centros urbanos provou-se eficaz e inteligente, ao nível dos Custos de Operação, obtenção
de apoios dos Municípios locais, facilidade de contratação e retenção dos Colaboradores
e qualidade do Nível de Serviço prestado. A utilização de uma solução baseada apenas
em software permite ultrapassar as barreiras físicas impostas pelo hardware e entrar na
revolução das Comunicações Unificadas, mantendo toda a flexibilidade, agilidade e capacidade de inovar… no fundo, a tão desejada competitividade.

A própria gestão inteligente da Força de Trabalho é um desafio com um retorno de investimento facilmente mensurável. Responder a um desafio que se pode considerar um problema académico de investigação operacional - de entre os milhares de possibilidades, qual
a mais inteligente combinação de turnos pare gerir os 250 agentes, cumprindo os níveis de
serviço (% de atendimento de chamadas em X intervalo de tempo) pretendidos.
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Como fazer uma eficaz Gestão da Força de Trabalho (Workforce Management) ?
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Este desafio foi alvo de uma importante estratégica entre a Collab em parceria com alguns
clientes chave e um conjunto de investigadores universitários com vista à implementação
da primeira plataforma de grande escala, de Workforce Management, com tecnologia 100%
portuguesa e já disponível em diversas plataformas, inclusivé iPhone e Android.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Existem três tipos de tecnologias necessárias para uma empresa estabelecer uma relação
de longo prazo, em contínua aprendizagem, com o seu cliente:
• Bases de dados, pois garantem o histórico das interacções com o cliente.
• Meios de Interacção, tal como o contact center, a internet, o ponto de venda físico, pois
permitem ao cliente decidir como quer contactar a empresa
• Tecnologias de “Mass-customization”, pois permitem à empresa, de um modo financeiramente eficiente, tratarem cada cliente de forma diferenciada.
(adaptado de “The One to One Manager”, Don Peppers and Martha Rogers)
Este tema, sobre a relevância dos contact centers numa estratégia de marketing integrado,
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está amplamente debatido e a sua posição incontestada. Um contact center é uma das
alternativas preferenciais ao contacto físico com o cliente.
O imperativo será garantir que a nível comportamental, cultural e até visual, os operadores
dos contact centers do futuro estão preparados para a revolução iniciada pela banda larga,
que já invadiu as nossas empresas e habitações. Na Collab, estamos certos que a utilização
indiferenciada da Voz, Vídeo, Chat, Email e Redes Sociais dentro da mesma interacção será
uma das abordagens mais pretendidas para a diferenciação empresarial, no cada vez mais
agressivo campo de batalha do marketing 1-2-1.

Sobre a Collab
A Collab (www.collab.pt) pertence ao Grupo Novabase (www.novabase.pt) e é líder no
fornecimento de soluções de Contact-Center multimédia totalmente baseadas em arqui-
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tecturas IP. Fundada em 2003 por uma equipa com forte experiência na indústria dos
Contact Centers, a Collab antecipou uma revolução tecnológica provocada pelo lançamento
de novos standards IP / SIP e a progressiva transição das redes dos operadores de telecomunicações para arquitecturas IMS (Internet Multimedia Subsystem).
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CONTACT
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
O crescimento sustentado e a credebilização da actividade são, em nossa opinião, os principais desafios de gestão para os profissionais deste sector.
Fruto da evolução tecnológica dos meios de comunicação à distância, é natural haver cada
vez mais necessidade/oportunidade para o aumento da actividade dos contact center, pois
é das formas mais eficientes que as empresas têm ao dispor para se diferenciarem num
mercado comercialmente agressivo e muito exigente. Esta exigência crescente torna a sustentabilidade do crescimento ainda mais crítico para o desevolvimento da actividade, não
sendo possível cumprir adequadamente os actuais padrões mínimos de qualidade de serviço
quando se executam planos de crescimento rápido sem o correcto suporte a nível de capacidade técnica e, essencialmente, humana.
No que respeita à credibilização da actividade, quer junto dos consumidores em geral, quer
junto do mercado de trabalho, nunca serão poucas as iniciativas que comuniquem claramente a realidade dos contact centers, ajudando a desmistificar muitos dos dogmas criados
em torno de uma actividade onde algumas más práticas passadas e muita falta de informaÉ neste capítulo de credibilização que cabe a todos os profissionais do sector uma acção
recorrente e consistente na divulgação dos grandes benefícios que a actividade oferece à
economia nacional. Não se trata apenas do número de postos de trabalho que os contact
centers registam directamente, trata-se também da forte componente formativa que potencia
a empregabilidade de muitos jovens em inicio de carreira e dos níveis de eficiencia operacional que proporcionam à empresas, tornando-as mais competitivas, com o natural reflexo em
melhores preços e melhor qualidade de serviço para os consumidores em geral.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Embora se perceba um cuidado redobrado nas políticas de controlo de custos e de investimento
fruto da actual conjuntura económica adversa, podemos perspectivar um mercado em crescendo
para 2010. Isto porque estamos perante um tipo de actividade que potencia a capacidade das
empresas chegarem mais rapidamente aos seus Clientes e potenciais Clientes, porque, mais do
que crescer o negócio, há uma enorme preocupação em reter Clientes incrementando o seu grau
de satisfação e porque, de forma única, os contact centers permitem medir tudo o que neles se
passa, permitindo aos gestores um nível de controlo de custos, operacional e comercial, incomparavelmente mais fidedigno.
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ção, mediatizaram uma visão nefasta e afastada do que se realmente faz.
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Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
Sendo de enaltecer a iniciativa de regular algumas facetas de uma actividade com um índice de regulação diminuto até à data, parece-nos que estamos perante a perda de uma oportunidade de ouro para se
introduzirem regras que realmente produzam efeitos práticos e vantajosos para os consumidores...
A ambiguidade patente em alguns conceitos no novo Decreto-Lei e a falta de sensibilidade e experiência do legislador para a aplicabilidade prática de certas medidas impostas no mesmo, tornam
esta norma uma verdadeira dor de cabeça para as empresas, sem que disso resulte um melhor
serviço ao consumidor!
Em todo o caso e olhando a questão apenas pelo seu lado positivo, acreditamos que esta iniciativa,
se devidamente acompanhada pelo legislador (adequadamente apoiado por quem conhece a actividade!) pode vir a ser adaptada gradualmente num futuro próximo, servindo como alavanca para se
nivelar por cima as práticas do mercado e dessa forma criar condições para haver uma melhoria
sustentada dos serviços de contact center em Portugal.
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CRÉDITO AGRÍCOLA
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
No próximo quinquénio, a indústria de Contact Centers, em Portugal, estará ainda numa fase de
crescimento, embora em contra-ciclo face às incertezas económicas nacionais e no mundo. A terceirização tenderá a evoluir, embora a capacidade instalada esteja, neste momento, a crescer mais
rapidamente do que o mercado. É previsível que venham a ocorrer ajustamentos, a curto ou médio
prazo, face à evolução do contexto económico. Certo é que os Contact Centers tendem a constituir
um canal global de comunicação empresarial.
Considerando a progressiva inovação incremental na indústria das TIC e a competitividade empre-
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sarial do sector no mercado global, no sentido de as empresas maximizarem a qualidade dos seus
serviços e, por outro lado, reduzirem os custos associados, em nossa opinião os principais desafios,
são respectivamente:
• Dispor de soluções integradas com as tecnologias de informação adoptadas, nomeadamente
de (CRM) Customer Relationship Management e (BI) Business Inteligence, capazes de transmitir
uma visão global dos Clientes, permitindo dispor de uma oferta de serviços e produtos dirigidos a
cada perfil e segmento de Clientes;
• As plataformas tecnológicas integradas deverão ser escaláveis, assegurando a fiabilidade dos
serviços, com vista a permitir a gestão centralizada, facilitando a evolução e interacção de novos
canais de contacto com o Cliente;
• As operações realizadas nos Contact Centers devem de assumir um papel de destaque na eficiência dos contactos, na captação de Clientes, na optimização de custos e na concretização de receitas
para a Instituição, sendo para tal imprescindível a existência de uma articulação / integração clara
entre a tecnologia adoptada, os processos de negócio e os objectivos estratégicos das empresas;
• Diferenciar a prestação de serviços através de Customers Services de excelência;
• Potenciar a organização e gestão do trabalho, optimizar recursos e melhorar a produtividade,

Visão Associados > 3 Questões

visando a redução de custos e o aumento da qualidade do serviço e satisfação dos Clientes;
• Desenvolver as competências dos RH, implementando processos de certificação da formação
e qualidade dos profissionais dos CC;
• Certificar a Qualidade dos Serviços de Contact Centers – Sector Financeiro;
• Implementar legislação laboral adequada à actividade dos profissionais dos CC, corrigindo o
efeito prejudicial de elevada rotatividade.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
• Desenvolvimentos de benchmarking entre os players no mercado, quer operem em outsourcing ou em insourcing, para dotar o sector de competências credibilizadoras;
• Evolução do conceito de Call Center para o de Contact Center, que se traduz na convergência
de todas as infra-estruturas de comunicações (help desk, web IVR, fax server, sistema de
gestão documental e gestão de conteúdos) para uma plataforma integrada;
• Alinhamento da actividade dos CC com a estratégia de negócio da empresa;
• Formação e especialização dos profissionais de CC, na perspectiva de envolver e reter as
pessoas e melhorar a sua performance e produtividade;
• Reconhecimento do sector de CC como veículo promotor do negócio e de criação de valor
para as empresas e Clientes;
• Reconhecimento da indústria de CC como elemento dinamizador da economia da empresa e

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
• Os Contact Centers tendem a constituir um canal global de comunicação empresarial na medida
em que a sua actividade vem ganhando enorme expressão na definição da estratégia de relação
com o Cliente, não se limitando à operacionalização das acções de marketing.
• Existe um fluxo completo de informação, que permite uma visão 360º do Cliente e com base
nas suas características e expectativas é possível adequar, com menor margem de erro, a oferta
de serviços e produtos às suas necessidades.
• Numa lógica de estratégia de marketing integrado, salientamos como relevantes as seguintes
características:
• Canal de comunicação que visa melhorar a inter-relação permanente com o Cliente, proporcionando a identificação de novas oportunidades de negócio;
• Canal de Distribuição, Promoção e Venda paralelo e reforçante do marketing-mix na actividade
da organização;
• Canal privilegiado para acções de marketing relacional com os Clientes;
• Criar ferramentas que permitam dotar as equipas com uma atitude proactiva capazes de oferecer soluções financeiras por perfil de Cliente;
• Serviço com capacidade de resolver, e sobretudo, prevenir a insatisfação dos Clientes e não
apenas para exercer uma actividade de serviço de apoio ao Cliente;
• Técnicas de adaptação rápida e eficaz na resolução de situações de comunicação em contexto
de crise;
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combatente do desemprego nacional.

• Ferramenta complementar de fidelização dos Clientes e a captação de novos.
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CRH
Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Esta é uma resposta dada numa entrevista anterior para outra revista, mas acho que não
podia ser mais indicada.
Cada vez mais, as organizações sentem necessidade de desenvolver estratégias que tenham como objectivo estratégico o enfoque no cliente. Os Contact Centers podem ser a base
ou a plataforma de ligação entre os clientes e a empresa. Os CC, enquanto plataforma integrada, permitem uma maior acessibilidade às organizações ou empresas, têm uma maior
capacidade de resposta e racionalizam a ligação das empresas com os clientes ao recolher
toda a informação dos mesmos e através do registo de todas as suas interacções com a
empresa. Saber ouvir os nossos clientes, é um instrumento poderoso na nossa relação e
permite nos desenvolver iniciativas ou produtos orientados para as suas necessidades.
Os CCs não são apenas um canal de comunicação da empresa. São também contribuintes
líquidos para o bem-estar das pessoas, que não precisam de se deslocar, de perder o seu
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tempo, para tratarem dos seus assuntos. No fundo presta-se por esta via um contributo
importante às pessoas, à economia das empresas e do país. Neste mercado altamente
concorrencial, quem não possuir um Contact Centers arranca logo em desvantagem. Valerá
a pena correr esse risco?

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
É política do Grupo CRH a melhoria constante de serviços disponibilizados e apresentar
sempre as soluções mais adequadas e que acrescentem valor aos clientes. Como tal, adquirimos parte de uma empresa de Engenharia de Software e efectuamos parceria com a
Universidade do Minho, para em conjunto e, aproveitando o know-how de todos, desen-
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volvermos ferramentas próprias, mais eficazes e adequadas na gestão de cada Contact
Center. Muitas soluções existentes no mercado possuem funcionalidade que um Contact
Center não necessita e carece de outras que lhe são fundamentais.
A nossa perspectiva é criarmos soluções à medida, de fácil utilização e evolução sem
custos acrescidos. Igualmente, estamos a aumentar a nossa capacidade, com a instalação de um novo CC no Porto com 100 Posições de Atendimento e outro em Guimarães
com capacidade para 180, que surge no seguimento desta parceria com a Universidade do
Minho e com a Câmara Municipal de Guimarães, à qual se juntarão a curto prazo os restantes municípios da AMAVE (Associação de Municípios do Vale do Ave). Este encontra-se
localizado no AVEPARK, Parque de Ciência e Tecnologia do Vale do Ave as Taipas, está a
cerca de sete quilómetros de Guimarães e de Braga, na zona do Vale do Ave, uma região
muito afectada com o desemprego.
Gostaria ainda de referir que um dos nossos Contact Center foi premiado como Finalista
dos Top Ranking Performance Award in the Contact Center Industry nas categorias de Best
Outsourcing Partnership e Best Outbound Campaign, sendo o único em Portugal, para a
região da Europa, Médio-Oriente e África, o que atesta a qualidade dos nossos serviços,
dos CC em Portugal e que nos permite encarar o futuro com optimismo.
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Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Os Contact Centers em Portugal têm um enorme potencial na medida em que possuímos
algumas das melhores empresas de Tecnologia e Software para este sector, mão de obra
qualificada e potencial de crescimento com milhares de Licenciados nas mais variadas
áreas disponíveis no mercado, custos muito inferiores aos dos países nossos concorrentes da UE, experiência de mais de 15 anos no Sector, boas Práticas de Gestão, etc. Como
tal, não podemos ter receio de nos juntar-mos aos melhores, aproveitarmos algumas das
suas boas práticas e de mostrar-mos todas as nossas potencialidades ao mercado.
Foi nesse sentido que o GRUPO CRH esteve representado na Conferência TOP RANKING
PERFORMERS in Contact Center e na qual, conforme referi anteriormente foi distinguido em
2 categorias. Penso que esse é o principal desafio do nosso Sector, demonstrar ao mundo
nossas competências para que possamos recuperar operações em Português noutros
países, captar mais clientes Internacionais e comercializar as nossas boas práticas, através
da Gestão de Contact Center noutros Países.

CTT
Uma nova cultura tende a disseminar-se por todos os organismos e funções das empresas – uma
cultura de interacção a todos os níveis. Tendo por base este pressuposto, um dos principais desafios desta actividade passa pela capacidade de integração do manancial de informação existente,
tornando-a estratégica no decurso do contacto com o Cliente, criando personalização e acentuando a
sua utilização como factor diferenciador. É determinante que os Contact Centers, se posicionem como
ferramentas efectivas de Satisfação, Fidelização de Clientes e vantagem competitiva estratégica.
Um outro grande desafio passa pela Gestão dos Recursos Humanos, pela criação de políticas de retenção, motivação e de gestão de carreiras que proporcionem, por um lado, um aumento da Qualidade
do Serviço prestado pelos Contact Centers e, por outro lado, uma maior credibilização do sector.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Porque o envolvimento dos clientes com as empresas é cada vez maior e mais desejável, é
crítico que estas possuam formas de os deixar participar através de sugestões, críticas, criação de campanhas e produtos, etc. Neste âmbito, os canais alternativos de contacto com os
clientes, como as redes sociais, chat’s, sms e email, tendem a assumir um maior destaque e
importância em detrimento do canal telefónico.
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Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
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Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
De acordo com as tendências de Marketing, se há assunto que reúna consenso, é a importância de existir uma estratégia de contacto que inclua e integre todas as formas de contacto com os
alvos, isto é, todos os touch points da marca.
Delinear uma estratégia de contacto que respeite os diversos perfis de contactos e que obedeça aos
seus padrões de recepção da comunicação é, antes de mais, uma questão de saber como interpretar
o comportamento dos públicos-alvo. Quer isto dizer que, cada vez mais, a informação resultante de
cada contacto com a marca (venha ela via telefónica, em suporte papel, na loja física ou por via digital) tem de ser tratada de forma a construir o perfil do contacto, facilitando a adequação do produto/
serviço ao consumidor.
Neste âmbito, os Contact Centers assumem um papel de destaque, como canal de contacto que
integra diversas vias de comunicação com os clientes (email, telefone, fax, sms, chat, entre outros).
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EDP
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Nos próximos anos o canal telefónico irá ver reforçada a sua importância como canal preferencial de contacto dos Clientes com as empresas e as instituições.
Por outro lado, os Contact Centers irão acentuar a actual tendência para se transformarem em
verdadeiros Centros de Contacto e disponibilizar um conjunto cada vez maior de serviços em
que a integração entre telefone, email e plataformas SMS estará cada vez mais presente. Por
outro lado, o canal telefónico irá continuar a ganhar quota aos canais presenciais mas terá no
canal internet o seu principal concorrente quer a nível de quantidade de operações, quer a
nível de custos e de oferta de serviços.
O movimento de deslocalização dos Contact Centers irá acentuar-se pelo que no futuro
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próximo se colocará, cada vez com maior premência, uma pressão para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento de tecnologias que permitam uma gestão uniforme e integrada de diversos
sites localizados em diferentes localidades/geografias.
A minimização dos custos, em simultâneo com um aumento na qualidade do atendimento e
o desenvolvimento da relação com o Cliente, constituirão outros desafios que irão obrigar à
permanente introdução de factores de inovação na gestão de pessoas e da tecnologia.
Por último refira-se que a crescente regulamentação da actividade do sector e o conhecimento cada vez maior dos seus direitos por parte dos cidadãos, associados a maiores níveis
de exigência e privacidade, serão condicionantes e desafios que se colocarão cada vez com
maior intensidade.
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
O mercado continuará, no próximo ano, a revelar uma tendência de crescimento quer por via
da disponibilização de novos serviços, quer através da expansão da actividade dos Contact
Center’s a sectores actualmente ainda não utilizadores do canal telefónico para actividades
de atendimento, sectores esses que procurarão, por essa via, minimizar custos e aumentar a
qualidade e o grau de fidelização dos seus Clientes. A tendência do mercado será, por outro
lado, para uma competição cada vez maior o que pode levar ao aparecimento de eventuais
fenómenos de consolidação entre concorrentes. No futuro próximo assistir-se-á ao aparecimento de nichos de mercado com necessidades específicas, que exigirão também respostas
muito particulares e direccionadas.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers numa
estratégia de marketing integrado?
A actividade de Contact Center revela-se de extraordinária importância para um conhecimento
mais profundo dos Clientes, pelo que se tornará indispensável incorporar na definição da
estratégia da empresa a nível de relacionamento com os Clientes a riqueza dos dados e informações recolhidos neste canal de atendimento, por forma a garantir uma maior eficácia das
iniciativas de Marketing.
A análise e tratamento do vasto conjunto de informação recolhida na interacção com os Clicontributo muito valioso para a definição da estratégia de Marketing da empresa e para o
desenvolvimento de novos Produtos e Serviços.
A relação directa estabelecida com os Clientes no canal telefónico deverá assumir-se também
como um elemento inspirador da estratégia de Marketing, dado que se revela como um indicador avançado dos desejos e motivações, sinalizando também eventuais factores de insatisfação, devendo uns e outros contribuir para a elaboração dum plano de Marketing integrado que
potencie o incremento das receitas e um maior grau de fidelização dos Clientes.
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entes em termos de Contact Center, através duma análise de Data Mining, constitui um
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EUROP ASSISTANCE
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Principais desafios: Deslocalização de serviços, plataformas remotas interligadas via web,
maior exploração da tecnologia VoIP, aproveitamento de sinergias entre diferentes plataformas.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Perspectivas de evolução: Uma contenção de custos no sector segurador tem provocado
alguma contracção no mercado e uma forte concorrência entre as diversas companhias de
assistência em viagem. Prevemos que prossiga esta clima concorrencial, para mais dada a
reduzida dimensão do mercado não cativo, embora seja também de prever alguma estabilidade dos preços praticados no mercado, à medida que estabilizam as quotas . Uma possível
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via de expansão será o mercado PALOP.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Papel e relevância dos contact centers numa estratégia de marketing integrado: Não actuamos neste sector em particular, nomeadamente em telemarketing. Contudo, e dado o
crescimento que se tem verificado nos serviços de gestão de sinistros das seguradoras,
cremos que cada vez mais as mesmas se servirão dos contact centers para estabelecimento
de linhas de apoio aos clientes.

GMtel
Qual a sua percepção da qualidade dos serviços de um contact center
em Portugal?
Há de tudo. Temos call/contact centers muito bons apresentando uma elevada qualidade de
serviço, mas também os temos demasiado sofríveis! Na média… está muito por fazer. No
entanto, a questão a que tentamos responder é perigosa se não enquadrada: estamos a falar
da qualidade dos serviços prestados pelos call/contact centers em Portugal ou da qualidade
dos serviços prestados pelas empresas em Portugal através dos seus call/contact centers?
Deixemos a resposta a esta questão para outra oportunidade!
As perguntas que se impõem são então o que é a qualidade do serviço de call/contact
center? É a qualidade do serviço ao cliente? É a qualidade do contacto? É a qualidade dos
resultados que o cliente percepciona? É a satisfação dos clientes? É a qualidade que se vive
internamente? Ou será ainda a qualidade dos resultados que a empresa alcança com o call/
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contact center? É pois a resposta a estas questões que nos mostra a realidade: em grande
parte dos casos, a percepção de qualidade que o cliente tem do call/contact center, não
reflecte única e simplesmente a qualidade do mesmo, mas antes, a qualidade global da
empresa no serviço ao cliente, que é apresentada ao mercado através de uma organização/
estrutura que é o call/contact center.
Este não fica porém ilibado das suas responsabilidades: de facto, muito tem que ser feito
ao nível dos call/contact centers no sentido de serem alcançados objectivos de qualidade
nas mais dive sas vertentes! Desde a qualidade do atendimento, com o alcance que por si
só este componente da qualidade compreende, à qualidade das bases de dados, à qualidade da informação disponibilizada aos comunicadores, passando ainda pela qualidade do
ambiente de trabalho até à qualidade dos resultados que devolve à organização, os call/
contact centers têm ainda um longo caminho a percorrer, não apenas em Portugal mas em
geral no mundo.

Que importância estratégica deve ter um contact center na empresa?
Não se trata de “dever ter” mas antes de “ser” ou “ter potencial para ser”!
Com excepção para os prestadores do serviço de call/contact center em que este é o
próprio negócio, as empresas e a sua gestão de topo são soberanas sobre o papel e o valor
estratégico que representa ou representará o seu.
A verdade é que qualquer que seja o call/contact center ou a empresa em que se insere, o
nível de importância estratégica que tem ou poderá ter, apenas pela empresa poderá ser
dos decidores dos call/contact centers, poderá definir o papel estratégico que o mesmo tem
para a organização como um todo, e assim, envolver toda a estrutura organizacional nesta
função transversal que o mesmo potencialmente representa.

“... em grande parte dos casos, a percepção de qualidade que o cliente
tem do call/contact center, não reflecte única e simplesmente a qualidade do mesmo,mas antes, a qualidade global da empresa no serviço
ao cliente,...”
Transversalidade
Qualquer call/contact center está ou pode ser preparado para disponibilizar serviços que
cruzam todas as áreas funcionais e organizacionais da empresa, sobretudo quando se referem a relações com o exterior: as vendas, o marketing, passando pela logística, cobranças
ou serviço pós-venda são exemplos de áreas que mais frequentemente utilizam o call/
contact center como um sistema ao seu serviço; também a prestação de serviços internos
à organização como o “help-desk” ou os recursos humanos, se encontram com frequência
já suportados em serviços de call/contact center.
Grau de Exigência e Expectativas do Mercado
A acessibilidade exigida actualmente pelo mercado é determinante para grau de satisfação
que as empresas poderão alcançar junto dos seus clientes ou potenciais clientes: a facilidade e rapidez de chegar ao contacto com a empresa qualquer que seja o assunto que o
motive, a variedade de alternativas de contacto a utilizar conforme a sua preferência e não
por imposição, as respostas concretas e assertivas, a resolução de problemas no imediato
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atribuída. Só a visão dos decisores máximos, aliada à experiência, vontade e determinação
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sem necessidades adicionais de contactos ou outras acções, ser mantido ao corrente das
alterações ou soluções que possam dirigir-se particularmente à sua situação, entre outros, são requisitos a considerar e ponderar por qualquer organização nos dias de hoje. As
expectativas do mercado no que se refere aos requisitos de acesso são muito elevadas,
e crescem alucinantemente, face também ao ritmo que algumas organizações impõem,
cumprindo-os e utilizando-os como vantagens competitivas em circunstâncias especiais como
“early adopters”.
Massificação
Chegar ao mercado de forma massiva, a todos os clientes e ao mercado potencial, requer
muitos recursos. Os call/contact centers proporcionam o meio simultaneamente mais rápido e mais pró-activo, além de facilmente controlável, à disposição das organizações, garantindo-se ainda potencialmente a maximização do rácio, benefício/custo por contacto.
Oportunidades de cross-selling e up-selling
As oportunidades de venda desenvolvidas a partir de contactos que surgem através de
serviços ou canais diversos, bem como a transformação de um contacto de venda mais
simples, numa venda múltipla e de volume, são desafios de crescimento reais. Os call/
contact centers devidamente apetrechados, com recursos humanos de elevado potencial
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são verdadeiras forças comerciais, motores de inúmeros negócios em transformação. Para
alcançar todo este potencial, os limites não são tecnológicos nem organizacionais; são a
própria empresa ou a visão dos seus gestores.

Que vantagens vê no benchmarking da actividade em Portugal?
O “benchmarking” é um instrumento de avaliação e análise comparativa que as organizações em geral podem aplicar aos produtos e serviços (seus ou de terceiros), ou numa dimensão mais alargada, à forma como desenvolvem a sua actividade. Actualmente, mais do
que aos produtos e serviços, o “Benchmarking” é utilizado como instrumento de melhoria
contínua aplicado aos modelos e respectivos indicadores de gestão e práticas operacionais
nas empresas.
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A actividade de call/contact center tem aproximadamente uma década em Portugal, desenvolvida da experiência consolidada por profissionais que fazendo uso dos seus conhecimentos mais académicos ou mais práticos, face aos factos, realidades e exigências que o
mercado e a própria organização impõem, dão o seu melhor e elevam os seus call/contact
centers ao nível que hoje o mercado lhes reconhece.
Esta não é no entanto uma realidade generalizada. Quando nos desfocalizamos dos call/
contact centers mais representativos, encontramos um panorama muito disperso no que
se refere a práticas, indicadores e modelos de gestão, dificultando para além de uma comunicação transparente e horizontal no mercado, o desenvolvimento de processos de melhoria contínua consistentes e sustentados.
O “benchmarking” da actividade em Portugal é mais do que oportuno: é pertinente. Por
um lado temos uma actividade já suficientemente experimentada para que o seu contributo
neste processo como um todo, ofereça uma boa base inicial, credível e reconhecida; por
outro lado, quando um dos eixos actuais para o desenvolvimento da actividade em Portugal
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é a credibilização da mesma, torna-se indispensável homogeneizar para diferenciar, isto é,
criar uma estrutura homogénea e coerente de avaliação e análise que permita identificar os
factores de diferenciação.
O início de um processo de “benchmarking” constitui pois uma base de trabalho que sendo
por um lado o reflexo da realidade da actividade em Portugal, fornecerá medidas de calibração que permitirão a identificação de eixos de desenvolvimento estratégicos e comparáveis
a cada momento. Promovendo a reflexão aos mais variados níveis e nos mais diversos
intervenientes nesta actividade dos call/contact centers, o “benchmarking” trará adicionalmente e inevitavelmente alguns benefícios laterais mas basilares como a normalização de
indicadores e até de terminologia.
Apesar do desafio que é envolver os nossos call/contact center num processo destes, só
o contributo de todos pode viabilizar este instrumento que servirá não só aos call/contact
centers, mas ao mercado e à economia em geral, enfim ao país!

GRUPÊS
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?

o que faz com que a gestão destas operações procure informação mais correcta que suporte melhores decisões. Porém observamos que critérios de curto prazo estão a ser substituídos pelos de
longo prazo, ou seja, manter uma relação duradoura com os Clientes de forma a garantir o negócio.
Para tal, estão agora disponíveis ferramentas cada vez mais evoluídas, mais integra¬das, mais eficientes para realizar as tarefas de medição da eficácia, isto é, qualidade, e da eficiência, isto é performance. A qualidade de serviço prestado pode agora ser medida a um nível de detalhe e correcção
nunca antes imaginado.
Conceitos como o do Nice Smart Center vieram antecipar-se a estas necessidades ao integrar, numa
só plataforma, a gestão de risco, customer feedback, medição da qualidade com medição de performance de operadores e equipas com a sua gestão de acordo com os mais variados princípios e
regras de gestão de pessoas e workforce.
Acreditamos que é necessário realizar ainda um forte investimento em ferramentas, pois para um
funcionamento eficiente e eficaz de um Contact Center são necessários instrumentos adequadas,
que se rentabilizam a si próprias pelas melhorias resultantes.
Porém, as ferramentas ao mesmo tempo que se tornam mais poderosas, tornam-se mais complexas. É, cada vez mais, imprescindível ter as ferramentas certas, mas há que saber utilizá-las cada
vez melhor.
Nós, aqui na Grupês, além de estarmos a tirar o máximo partido das ferramentas, também disponibilizamos serviços de formação e consultoria que poderão auxiliar os nossos clientes na utilização das
ferramentas que dispõem.
A longo prazo, qualquer entidade que queira realmente tirar verdadeiro partido das suas ferramentas,
necessitará de um parceiro, com conhecimento de largo espectro, que a ajude a evoluir concertadamente em ferramentas, processos e metodologias. Nós estamos já aptos a ser esse parceiro.
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Os Contact Centers vão continuar a sofrer pressões no sentido dos resultados: eficá¬cia e eficiência
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Com a integração a 100% da IZO Portugal, na Grupês, Grupês serviços, conseguimos complementar a oferta de soluções tecnológicas para gravação e quality management com a oferta de
serviços tais como formação, auditoria sobre os sistemas vendidos, consultoria de utilização,
transferência de Know-how, etc. Além disso, vamos continuar a crescer no número, dimensão
e complexidade de soluções fornecidas sendo que, algumas delas, serão das mais avançadas
tecnologicamente.
Já fomos inovadores ao sermos dos primeiros, à escala mundial, a implementar o conceito de
“Customer Experience Management” queremos ser mais ambiciosos colocando à disposição
dos nos nossos clientes as melhores soluções em áreas menos exploradas até agora, tais como
integração da medição de qualidade com a gestão de workforce. Os nossos serviços estão a
diversificar por solicitações dos Cli¬entes, que necessitam de mais formação, mais acompanhamento na utilização das ferramentas, de melhores práticas na utilização das mesmas, etc.
Estamos a propor, a um conjunto alargado de Clientes, novas formas de en¬dereçar o contexto
individual de cada Cliente, passando a propor serviços como: as monitorizações de interacções
com clientes, inquéritos a Clientes, traçabili¬dade de processos, mystery calls, benchmarking,
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acções de melhoria, formação específica e estratégica, etc.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
A Grupês encara a aplicação do DL 140/2009 como uma oportunidade dada às empresas e
profissionais deste sector de aumentar a qualidade no atendimento telefónico aos clientes,
aumentando a credibilidade do sector e permitindo o seu desenvolvimento.
Este é o momento para, à luz da nova legislação, as empresas e profissionais do sector adoptarem, cada vez mais, tecnologias e métodos e estratégias que permitam uma
melhoria contínua no atendimento aos seus clientes de uma forma que garanta a total
satisfação e fidelização dos mesmos. Numa primeira analise a lei visa essencialmente a
protecção e defesa do consumidor, mas com a adopção de, por exemplo, sistemas de
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gravação a nossa experiência diz-nos que os clientes estão perante a um repositório de
informação útil a nível interno, possibilitando a aferição de qualidade dos seus agentes,
identificação de riscos e oportunidades de negócio.
A Grupês continuará activamente a oferecer soluções de gravação, arquivo e analise de interacções e a – Grupês Serviços, continuará a trabalhar junto dos seus parceiros e clientes
na definição de metas de qualidade e na implementação das melhores práticas, garantindo
não só o cumprimento da legislação mas também, e mais importante, a oferecerem aos
seus clientes excelentes experiências de atendimento garantindo a satisfação e fidelização
dos mesmos.
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GRUPO SGS PORTUGAL
Qual a sua percepção da qualidade dos serviços de contact center em
Portugal?
Existe já um esforço organizado dentro das empresas no sentido de garantir níveis de qualidade
tangíveis. No entanto, e como a actividade de contact center é ainda relativamente recente em Portugal, temos ainda um longo caminho a percorrer, se queremos chegar aos níveis de outros países.

Que importância estratégica deve ter um contact center na empresa?
Um contact center é o cartão de apresentação da empresa, o primeiro contacto do cliente com
a organização que vai marcar todo seu relacionamento.
Assim, como momento vital no relacionamento com o cliente, o primeiro contacto tem de ser
assegurado por um contact center que ilustre toda a cultura organizacional, toda a postura comercial e política de qualidade da empresa.

“... contact center é o cartão de apresentação da empresa,...”

O benchmarking permitirá às empresas do sector identificar oportunidades de melhoria, bem
como situarem-se em termos de resultados do sector como um todo. A melhoria contínua é
um conceito básico para a qualidade das organizações, e o benchmarking estimula e facilita as
mudanças organizacionais necessárias para a melhoria do seu desempenho.

IBERVOICE
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
O aumento da importância do canal Internet e a necessidade de adequar os recursos humanos e tecnológicos a este canal.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
O ano de 2009 vai ser decisivo para a maioria dos players. A contracção da economia
poderá ter impacto muito distinto em diferentes sectores de actividade dos clientes habituais de serviços de Contact Center.
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Que vantagens vê no benchmarking da actividade em Portugal?
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Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
São fundamentais em todas as estratégias de marketing integrado que se destinem a segmentos de volume.

INTERACTIVA /DM6
Qual a sua percepção da qualidade dos serviços de contact center
em Portugal?
Em Portugal tem-se verificado um crescimento de estruturas de Contact Centers nas empresas e, mais recentemente, uma aposta significativa no controlo da qualidade à medida
que as próprias empresas procuram diferenciar-se da sua concorrência, não apenas pelo
produto ou serviço disponibilizado, mas pela relação pósvenda proporcionada aos seus
clientes.
Face ao crescente nível de competitividade que as empresas enfrentam na actua-lidade,
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os Contact Centers assumem um papel fundamental na implementação das estratégias de
CRM, já que muitas empresas chegaram à conclusão que o relacionamento com o cliente
não deveria terminar na loja e que o contacto com o cliente após a venda atribui valor à
transacção.
As estratégias de relacionamento com o cliente só serão bem sucedidas se todas as expectativas dos clientes forem atendidas ou até mesmo superadas.

“... contacto com o cliente após a venda atribui valor à
transacção.”
Para que as estratégias de CRM resultem em sucesso torna-se necessário garantir que se
possui a tecnologia adequada, recursos humanos qualificados e se implementem sistemas
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de avaliação da qualidade nos Contact Centers. As pessoas são, de facto, os elementos
chave para o sucesso de uma estratégia de CRM sustentada pelo recurso a Contact Centers.
Neste momento caminha-se em Portugal para a melhoria das competências dos recursos
humanos existentes, através da disponibilização de cursos de formação específicos para
uma actividade que se apresenta em forte crescimento e com elevados índices de (re)
integração de pessoas no mercado de trabalho.
A tecnologia pode oferecer suporte, mas nunca substituir recursos humanos competentes
em comunicação, resolução de problemas e atenção ao cliente.
A nível geral pode-se afirmar que a qualidade dos serviços de Contact Center em Portugal
têm vindo a melhorar devido essencialmente à implementação por parte das empresas
de estratégias de retenção e fidelização dos clientes e da procura constante da melhoria
contínua dos seus processos internos.
As empresas pretendem, de facto, obter um reconhecimento positivo por parte dos seus
clientes recorrendo na maior parte das vezes a prestadores de serviços especializados
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nesta área. Apesar disso, e sendo o mercado português dos Contact Centers considerado
um dos que apresenta maiores índices de crescimento na zona EMEA, existem ainda diversas iniciativas que devem ser colocadas em prática (algumas já colocadas em curso
pela APCC) de forma a garantir a aproximação dos Contact Centers Portugueses aos seus
equivalentes Internacionais.

Que importância estratégica deve ter um contact center na empresa?
Os Contact Centers nas empresas da actualidade assumem um papel completamente diferente do que existia há alguns anos atrás. Novas tecnologias alteraram radicalmente os
métodos para adquirirem e reterem clientes, e as ferramentas, missão, visão e posicionamento dos Contact Centers na hierarquia organizacional evoluíram dramaticamente num
curto período de tempo.
O Contact Center deve ser, acima de tudo, o ponto principal de contacto entre as empresas
e os seus clientes.
Apenas por esta característica o Contact Center apresenta-se como um anfitrião de oportunidades onde a manutenção da lealdade dos clientes e o up-selling e cross-selling devem
ser pontos de ordem. As pessoas desejam fazer negócio com empresas que ofereçam
serviços agregados aos seus produtos antes, durante e após a venda.Eles procuram um
relacionamento de longo prazo, onde as necessidades individuais possam ser atendidas
não somente hoje, mas também no futuro. Apenas desta forma se podem encarar os ConOs Contact Centers continuarão a evoluir quer em importância para a organização, quer na
sofisticação da infraestrutura, sendo assim encarados como elementos pivots da estratégia de retenção e fidelização dos actuais clientes impulsionando uma maior rentabilidade e
competitividade empresarial.

Que vantagens vê no benchmarking da actividade em Portugal?
O benchmarking da actividade em Portugal, com a qual se pretende comparar as performances de vários Contact Centers em indicadores como resolução no primeiro contacto,
tempo médio de chamada, custo por contacto, satisfação do consumidor, tempo dedicado
para formação, entre muitos outros, permitirá avaliar as diferenças entre os diversos centros de contacto e o de uma empresa em particular, permitindo a essa mesma empresa corrigir e melhorar os diversos indicadores referidos. Podemos, no entanto, dividir a actividade
de benchmarking em dois tipos: o benchmarking de melhores práticas e o benchmarking de
avaliação da performance. O benchmarking de melhores práticas permitirá identificar qual
o Contact Center que utiliza os melhores processos e procedimentos e de que forma as
inovações descobertas e aplicadas pelos Contact Centers ditos de topo podem ser reproduzidas por outros centros de forma a alcançar os resultados desejados.
O benchmarking de avaliação de performance permitirá reunir um maior conjunto de dados
desde os melhores Contact Centers até aos não tão bons, mas que partilham características semelhantes, como por exemplo, tipo de indústria, funções do centro de contacto, localização, horas de operação e canais utilizados. Desta forma a informação estatística terá
um maior significado e apresentará um maior benefício para o sector em que se inserem.
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tact Centers como centros de proveitos em detrimento dos tradicionais centros de custos.
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Na prática, o benchmarking da actividade permitirá obter uma imagem realista (quantificada) dos Contact Centers, permitindo comparações entre os diversos players a actuar no
mercado nacional e internacional.
Pretende-se contribuir para o desenvolvimento, de uma forma sustentada, do sector em
Portugal e contribuir para o sucesso das organizações que encaram os Contact Centers
como pivots estratégicos do relacionamento com os seus clientes.

JOGOS SANTA CASA
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
A actividade de Contact Center será influenciada decisivamente pela nova legislação, por um lado,
e pelo contexto socioeconómico, por outro.
Em relação à Legislação, não são ainda claros alguns aspectos do DL, assim como a sua fiscalização, pelo que ainda não é claro o impacto no sector. A visibilidade será seguramente superior,
pelo que teremos um grande desafio para assegurar a credibilização deste sector na sociedade.
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Em relação ao clima socioeconómico, prevê-se a estagnação do crescimento em valores muito
baixos para os próximos anos, o que infelizmente não tem sido novidade para Portugal. O desafio
a este nível será essencialmente o equilíbrio entre a forte tendência para a redução de custos e a
criticidade de manter uma vantagem competitiva ao oferecer o melhor serviço ao cliente.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Adaptação à Legislação, renovação tecnológica, expansão do nosso Serviço de Apoio Domiciliário e passagem a 24h/7 dias, revisão global de processos, ganhos de eficiência e subida
continuada de indicadores, especialmente em relação à satisfação de Clientes.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
Depende. Se ainda conseguirmos alguma clarificação em relação a alguns aspectos da Lei, acredito
que teremos uma credibilização das boas práticas do sector e maior visibilidade.
No entanto, o arranque será conturbado, com leituras diversas sobre o mesmo assunto feitas pelos
players do mercado e legisladores. O papel dos fiscalizadores e dos media será também fundamental
para marcar este impacto, sobretudo ao nível da imagem para o exterior.
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KONECTA
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Os Contact Center´s têm a sua actividade assente em três pilares bem definidos, que são:
Pessoas / Processos / Sistemas
Pessoas são suportadas por Processos que, por sua vez, se apoiam em Tecnologia.
A nossa experiência permite-nos afirmar que actualmente, a maior parte das actividades de
Relação com o Cliente - seja qual for o tipo de canal - estão maioritariamente suportadas
na capacidade das pessoas, o que cria elevados niveis de pressão e exigências no factor
humano e na gestão diária deste tipo de operações.
Neste sentido consideramos que o desafio nos próximos cinco anos está num desenvolvimento sustentado e alinhado dos três pilares que mencionámos anteriomente.
Em primeiro lugar, a credibilização das diversas funções existentes será o primeiro passo para
dotar de maior auto-estima os profissionias que actuam nesta industria e, consequentemente,
acrescentar valor na produtividade quantitativa e qualitativa entregue por estes elementos.
É reconhecida a competências dos profissionais que actuam nesta índustria, pelo que, o próximo
diferenciados em função dos diferentes cargos que os profissionais desempenham.
Em segundo lugar pensamos que as ferramentas existentes à disposição dos profissionais
– referimo-nos a Processos e Sistemas - necessitam de um upgrade qualitativo para se
equiparem aos profissionais que trabalham diariamente na Relação com o Cliente.
Cremos que grande parte do desafio se posiciona exactamente aqui, isto é, na disponibilidade das organizações para investir e desenvolver processos e tecnologia, que permitam
aos diversos intervenientes na comunicação com o Cliente corresponder às expectativas
criadas no Cliente.
Só assim será possivel retirar o melhor que um Contact Center tem para oferecer aos seus
clientes internos e externos, ser considerado um factor de diferenciação face à concorrência e, não menos importante, tornar-se num elemento crítico fundamental no desenvolvimento estratégico das organizações.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
A Konecta conta com uma presença no mercado ibérico de contact center de onze anos, e um capital
de experiência que lhe permite encarar o próximo ano com bastante optimismo.
As últimas projecções para esta indústria apontavam para uma taxa de crescimento superior a 5%.
A estratégia comercial da Konecta para o mercado português aponta claramente para um
crescimento na ordem dos dois digitos durante o ano de 2011.
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passo será apoiar o seu desenvolvimento, promovendo um modelo com níveis de certificação
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Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Os contact centers têm um papel fundamental na implementação de uma verdadeira estratégia de relacionamento com o cliente, pois funcionam como elemento aglutinador dos
diversos canais que permitem estabelecer contacto entre a organização e os seus clientes,
extrair e tipificar informação, analisá-la, para, posteriormente, utilizá-la no suporte a decisões
estruturais e conjunturais de comunicação ou marketing.
Num mercado cada vez mais concorrêncial e global, os contact center ganham uma maior
relevância porque permitem aumentar rácio de fidelização, diminuir taxas de churn, “ouvir” a
voz do cliente e melhorar o indice de satisfação dos seus clientes!
São estes indicadores que permitem desenhar estratégias eficazes, implementar planos de marketing consistentes e orientados ao resultado e, no fim, obter um ROI francamente positivo!
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MCALL
Quais os principais desafios da actividade de Contact Centers em Portugal nos próximos 5 anos ?
À medida que novos canais de relacionamento surgem, as empresas do sector terão que
lidar com o desafio de integrá-los no seu portfólio de serviços. Acompanhar e gerir as redes
sociais, utilizando-as como um ponto de contacto adicional junto ao cliente, através de uma
interacção instantânea, como acontece actualmente nas centrais de atendimento, na nossa
opinião, será um grande desafio para os próximos anos.
Além disso, consideramos que a criação e manutenção de ambientes de trabalho com colaboradores motivados, que traduzam o seu comprometimento com a empresa, numa melhor
experiência para o cliente final, continuará a ser um desafio diário para a actividade, exigindo
especial atenção das organizações.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Em 2011, continuaremos a apostar no crescimento da actividade de Contact Center, na medida em que as empresas terão uma tendência cada vez maior para manter uma relação muito
próxima com os seus clientes, quer ao nível da promoção de produtos e acções de fidelização,
quer ao nível das cobranças. Com o actual panorama económico, acreditamos que haverá também uma maior preocupação com os orçamentos, o que acabará por beneficiar as empresas
de Outsourcing, como a Mcall, que conseguem oferecer serviços altamente profissionalizados,
com eficiência de custos.
Registámos em 2010, um crescimento no nosso volume de negócios na ordem dos 14,5%, o
que nos faz encarar 2011 com optimismo e a reforçar a nossa aposta nos nossos Programas de
Certificação das Funções de Teleoperadores , Supervisores e Assistentes de Supervisão , assim
como no Projecto de Teletrabalho , que nos permitirão crescer com qualidade, para além das
fronteiras físicas da empresa.
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Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
Os serviços de Contact Center constinuem um instrumento fundamental e crítico de sucesso para qualquer organização, pública ou privada, sendo uma plataforma privilegiada de
marketing relacional, que permite, com custos reduzidos, o acesso e a interacção com os
mais variados públicos.
Para que uma empresa esteja centrada no cliente, é necessário que a mesma reflicta este
conceito em todos os seus pontos de contacto e experiências com o seu público-alvo, o
que leva a que o Contact Center assuma um papel preponderante nas estratégias de marketing, em qualquer organização.
Através do Contact Center, as organizações têm acesso a uma infinidade de dados, que ao
serem eficientemente integrados e tratados, permitem uma ampla visão dos clientes.

MODELO CONTINENTE
SEGUROS
O grande desafio nos próximos anos para a actividade de Contact Centers em Portugal, na
minha opinião está intimamente relacionado com a Valorização dos Recursos Humanos.
De facto, considerando os 3 grandes pilares da estrutura de um Contact Center (Pessoas –
Sistemas – Processos), penso que o repto passa pela valorização das pessoas.Estamos a
analisar uma “indústria” quem em Portugal representa aproximadamente 1% da totalidade
dos empregos disponíveis e cuja proporção dos Gastos com Pessoal na estrutura de custos
da empresa representa em média 70%. O “challenge” para todos aqueles que têm responsabilidades em Contact Centers é conseguir ultrapassar o ainda existente estigma da actividade pouco profissional, como uma escapatória ao flagelo do desemprego...
A rotatividade inevitavelmente tenderá a descer se a imagem da profissão for alterada, se
existir valorização interna (das próprias instituições) e externa (percebida pelos clientes).
Todos nós temos uma palavra a dizer para alterar esta situação.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
De crescimento em termos globais e também no que diz respeito ao sector segurador. A crescente competitividade “obriga” ao enfoque no serviço. Responder mais e melhor é a chave
para a sobrevivência e prosperidade dos serviços de grande consumo. Melhor qualidade
e eficiência só se conseguem com formação, inovação e modernização já que a “pressão
positiva” da produtividade a isso obriga.
Em termos específico da Seguros Continente a perspectiva é marcadamente de crescimento, tendo em conta o excelente nível de vendas que vem verificando, bem acima das
expectativas iniciais.

3 Questões

Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
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Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Representa um papel fundamental que deverá ser encarado como uma mais valia para a
diferenciação do serviço de um Contact Center, apetrechado com ferramentas potentes de
integração (CTI, CRM,...). Os contactos com os clientes são constantes e funcionam como
um barómetro para conhecer as novas necessidades, novos produtos, dificuldades. Assim
consegue-se surpreender o cliente, antecipar necessidades e fazer melhor do que o espectável.
Esta estratégia permite conhecer melhor o cliente e através de uma correcta segmentação permite analisar uma rubrica ainda pouco trabalhada na maior parte dos Contact Centers – Custo
de satisfação dos clientes.

MRA
Qual a sua percepção da qualidade dos serviços de contact center
em Portugal?
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Actualmente, quando falamos em qualidade dos serviços de um contact center em Portugal, focamos a nossa atenção em várias métricas (duração média das chamadas, número
de chamadas recebidas, tempo médio em espera...) mas com informação insuficiente de
como se pode proceder para elevar o nível de qualidade de atendimento. Em Portugal, a
Qualidade costuma ser vista como quantitativa e não Qualitativa.

Que importância estratégica deve ter um contact center na empresa?
Hoje em dia, um contact center é o local onde se estabelece o maior número de interacções
com os clientes do que em qualquer outra área das empresas. Assim, uma empresa que
optimize estas interacções irá atingir resultados bastante positivos a nível de customer
experience, aumento de receitas e retenção de clientes.
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O contact center pode e deve ser optimizado para ser um visto como um centro de benefícios/proveitos e não apenas como um centro de custo.

“... um contact center é o local onde se estabelece o maior número
de interacções com os clientes do que em qualquer outra área das
empresas.”
Que vantagens vê no benchmarking da actividade em Portugal?
A procura pela melhoria é algo que deve ser uma constante em qualquer organização ou
serviço. Quando se realizam benchmarkings, poderão surgir áreas de melhorias na organização que nunca tenham sido consideradas.
A nível do nosso sector, poderemos obter várias vantagens, de entre as quais se destacam:
- decidir quais as áreas principais onde se deve focar a análise diária;
- definir qual a estratégia a seguir;
- actualização sobre quais as tecnologias existentes;
- desenvolvimento de novas técnicas operacionais.
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MONDIAL ASSISTANCE
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Claramente, na época algo conturbada que atravessamos, os grandes desafios em perspectiva
para a actividade de Contact Centers em Portugal serão tanto a reinvenção do negócio como o
posicionamento institucional.
Com efeito, a actividade de um Contact Center deve manter um ritmo salutar de crescimento,
bem como deve apresentar novas oportunidades empresariais com oferta de serviços que
agreguem mais valor aos clientes. Assim, a Mondial Assistance, enquanto líder mundial em
assistência em viagem, preconiza não só uma consolidação do adquirido, mas também uma
progressiva fidelização do cliente, conceito que assume cada vez maior importância chave, quer
seja na conservação dos clientes que já se tem quer seja na conquista de novos clientes.
Como esta fidelização do Cliente depende de uma maior satisfação que lhe é proporcionada, e
dessa feita, da capacidade que um Contact Center apresente para ultrapassar as suas expectativas, isso só se consegue recorrendo ao constante desenvolvimento de novas tecnologias,
processos e recursos, assim como promovendo a capacidade de antecipar necessidades e de
desenhar produtos e serviços “taylor made”, disponibilizando, em suma, ao cliente as soluções

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
O nosso principal objectivo durante o próximo ano será tanto a consolidação como o crescimento da posição da Mondial Assistance no mercado de seguros e de assistência nas áreas
Automóvel, Banca-Seguros, Viagem e Saúde ampliando e diversificando a nossa oferta,
sempre com base na premissa de Satisfação do cliente.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Na medida em que uma estratégia de Marketing Integrado tem como objectivo o fornecimento de uma visão mais completa do processo de negócio, informando a organização do
perfil global do cliente e as formas mais eficazes de manter ou aumentar os seus níveis de
satisfação e, consequentemente, retê-lo, o papel dos Contact Center é fulcral enquanto ferramenta por excelência para a realização da captação e transmissão ao cliente institucional
dessa mesma visão.
Esta visão será tanto mais satisfatória para o cliente, quanto maior for a capacidade do
Contact Center para interpretar ambos: o cliente institucional e o cliente final. Para tal, é
necessário o uso dos mais avançados sistemas tecnológicos do tipo automação de marketing e vendas com CRM, bem como a análise e aperfeiçoamento constante dos processos
de marketing aplicados. É ainda fundamental a promoção de uma abordagem criativa e inovadora da parte dos recursos envolvidos, com vista ao enfoque total no consumidor - neste
domínio assume particular importância a área da formação - garantindo, no final a melhor
satisfação com o melhor retorno de investimento.
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mais competitivas e inovadoras, com uma qualidade e excelência de serviço.
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NextiraOne
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Os Contact Centers são cada vez mais encarados como uma vertente fundamental da estratégia
de crescimento de negócio, afastando-se do estigma do passado quando era essencialmente
conotado como um centro de custos para as organizações. Hoje é cada vez mais visto como
uma ferramenta de fidelização de clientes através de uma melhoria contínua nos níveis de satisfação, e, em simultâneo, como um catalizador de negócio na respectiva área de actuação. Atendendo à crescente sofisticação e grau de exigência do mercado, há cada vez mais necessidade
de integrar todos os pontos de interacção empresa / cliente, como sejam as áreas Comercial,
Marketing, Financeira, e de Serviços, de modo que, em cada momento, se possua sempre a
melhor informação possível sobre a realidade de cada cliente.
Torna-se pois fundamental possuir uma visão holística do cliente, e envolver cada vez mais os
diferentes recursos da empresa no processo de contacto com os clientes.

3 Questões

O principal desafio que se coloca às organizações é o de conseguirem implementar na prática
o conceito – A empresa é o Contact Center – reformulando processos e metodologias de
trabalho, suportadas em investimentos em soluções de tecnologias de informação e comunicação que agilizem e unifiquem os canais de contacto ( voz, e-mail, IM, SMS, video, fax, … ),
e consolidem a informação disponível e a coloquem acessível a quem dela necessita, onde e
quando isso ocorrer.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
A NextiraOne continua a considerar estratégico este sector de actividade. Contamos com
uma equipa de especialistas nas diferentes valências, focada nesta actividade e, apesar
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da situação de abrandamento de mercado, prevemos continuar a crescer em torno dos 8 /
9%. Pretendemos continuar a auxiliar os nossos clientes a melhorar as suas estratégias e
processos de relacionamento com os (seus) clientes, através de investimentos adequados
em soluções e serviços relacionados com todos os blocos constituintes de um Contact
Center, como sejam a integração dos canais de contacto, integração CTI, voice / data
logging, Workforce Management, Business analytics, gestão inteligente de filas de espera,
e integração de front-office com back-office.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
A nova legislação sobre centros de atendimento telefónico terá um impacto significativo na
actividade em Portugal. Uma das principais alterações passa pela mudança do ónus da prova
para a entidade prestadora de serviços, o que só por si implicará na obrigatoriedade de registo
por um período de tempo assinalável e de fácil acesso, de todas as interacções com o cliente,
e isto através dos diferentes canais de contacto.
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Questões como a gravação de chamadas ( e / ou interacções ) e a imposição de call-backs
em situações de sobrecarga do CC ( + 60 seg espera em linha )passam a ser também
obrigatórias, pelo que as necessidades de investimento e adaptação de processos internos
serão significativas e terão custos não negligenciáveis para as empresas e organismos públicos que prestem serviços essenciais.
Por outro lado, esta legislação parece-nos redutora já que apenas tenta regulamentar o canal
de voz, para além de nos parecer ambígua em determinadas situações e bastante exigente em
termos de alguns requisitos e sanções. Aguardam-se pois futuras evoluções do quadro normativo, convergindo no interesse dos diferentes intervenientes, empresas e consumidores.

PROSEGUR ACTIVA
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Os grandes desafios deste sector passam por:
• Credibilização da profissão – a importância cada vez maior dos Contact Centers na
vida das empresas e dos cidadãos, exige que este trabalho seja executado com a máxima
utilizador. Esta subida do grau de exigência deve ser acompanhado por um aumento
da exigência ao nível do recrutamento e formação, o que por sua vez só pode ser feito
através da melhoria de condições que actualmente se praticam para estas funções.
• Aumentar a eficiência dos Contact Centers – na actual conjuntura económica os
Contact Centers têm uma vantagem bastante interessante, uma vez que aqui se realizam
tarefas com menores custos do que em outras áreas. Esta eficiência deve ser utilizada
e potenciada para que as empresas possam tirar daí vantagem, e possam assim ver o
Contact Center como uma área mais rentável para realizar processos.
• Conseguir que os Contact Centers deixem de ser encarados como centros de custos,
mas sim como centros de proveitos – Uma das dificuldades dos Contact Centers é quantificar em Euros a mais-valia que representam para a empresa. Isto não se demonstra só
com vendas, uma das formas possíveis é demonstrar a diferença de custo para a empresa
entre a realização de um processo no Contact Center ou noutra área da empresa.
• Elevar a qualidade dos serviços que prestamos para assim atrair investimento
estrangeiro para Portugal nesta área – Elevando a qualidade do serviço prestado e
optimizando os custos, temos a possibilidade de mostrar “lá fora” a mais-valia que é ter
um Contact Center centralizado em Portugal.

3 Questões

qualidade para realmente ser uma mais-valia tanto para a empresa como para o cliente/
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
À semelhança do que tem acontecido recentemente, também no próximo ano esperamos
crescer. Esperamos que esse crescimento se verifique uma vez que o Centro de Atendimento a Clientes da Prosegur tem correspondido positivamente aos desafios que têm sido
lançados e por isso esperamos continuar a atrair processos de outras áreas da Prosegur,
para poder executá-los no Centro de Atendimento ao Cliente de uma forma mais eficaz e
eficiente, sempre numa perspectiva muito orientada para o cliente e para a sua satisfação.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
O Contact Center é uma das peças fundamentais para que uma estratégia de marketing
integrado tenha sucesso. Nenhuma outra área da empresa contacta tantas vezes, com
tantos clientes, num curto espaço de tempo, pelo que é essencial que o Contact Center seja
considerado e envolvido numa estratégia de marketing integrado. As oportunidades decorrentes de contactos de e para clientes, que ocorrem ao nível do Contact Center, são imensas
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e obrigatoriamente precisam estar alinhadas com a estratégia de marketing da empresa.

PT CONTACT
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Pensamos existir condições em Portugal para a criação de cluster desta actividade em determinadas regiões do País, com eventual especialização em determinados segmentos de
actividade, à semelhança da Irlanda, que conseguiu atrair uma parte significativa dos call
centers pan europeus e que tal serviu de base para a penetração em outros segmentos de
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actividade de maior complexidade e valor acrescentado.
Portugal tem um conjunto de características que lhe permitem servir vários países: tem infra
estrutura tecnológica de ultima geração e tem recursos humanos com qualidade suficiente
para que esse cenário seja uma realidade.
Seria saudável para o sector que a legislação, e em particular a laboral, possa vir a adaptarse a esta actividade tendo em conta que a mesma apresenta muitas especificidades, por
forma a ser possível gerar ainda mais empregos e estimular-se a criação de clusters. Por
outro lado, e eventualmente com a colaboração de associações do sector, deveria promoverse a criação de mecanismos de regulação que promovam o exercício e o desenvolvimento
de actividades saudáveis por empresas certificadas por forma a credibilizar cada vez mais
este sector económico.
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
As grandes tendências de desenvolvimento na área dos contact-centers podem ser segmentadas em 3 grandes áreas:
• Tecnologia – aprofundamento da utilização de CTI’s, IVR’s com funções transaccionais,
plataformas multicanal e a intensificação de network based IP Contact Centers.
• CRM – está fortemente relacionado com a tecnologia uma vez que depende dela para
ser operacionalizado. Traduz-se no tratamento diferenciado em função do valor de cada
cliente, no aproveitamento de contactos para comercialização, na realização de campanhas de telemarketing altamente segmentadas
• Recursos humanos – Sem recursos humanos excepcionalmente bem treinados e motivados , os dois eixos anteriores não produziram quaisquer efeitos. Nesta área sem
recursos humanos excepcionalmente bem treinados e motivados, toda a panóplia tecnológica não produz quaisquer efeitos.
Este é apontado como um dos principais desafios que o sector enfrenta actualmente.
Num sector onde a maioria dos trabalhadores são jovens à procura de uma entrada no
mercado de emprego, com horários de trabalho flexíveis adaptados as necessidades
individuais, a empregabilidade promovida por este sector, em forte crescimento, é de
realçar, sendo necessário que a regulamentação jurídico laboral reconheça a importância

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
No contexto actual as empresas que não tiverem focadas no cliente terão poucas hipóteses de
sobrevivência ou então verão diminuir as suas bases de clientes. Cada vez mais os gestores
nacionais tomam consciência de que a melhoria do relacionamento com os seus clientes dita
o desenvolvimento dos seus negócios.
Desta forma, os Contact Centers devem ser tratados como um canal estratégico enquanto
canal privilegiado na interacção com os clientes, que contribui para analisar o perfil e as
suas necessidades a fim de melhorar, quer os processos internos, quer o desenvolvimento de
produtos ou serviços alinhados com as suas necessidades e que muitas vezes representam,
novas oportunidades de mercado.
E um bem sucedido Contact center é um Contact Center que esteja articulado com as restantes áreas da empresa, nomeadamente o marketing mas igualmente a área comercial etc.
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crescente desta actividade e que venha a curto prazo a adaptar-se a esta realidade.
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RHMAIS
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Na nossa ótica de outsourcer, o principal desafio é o de perceber porque é que, de repente,
uma atividade de “mão-de-obra” tão intensiva e com tantos compromissos laborais, salariais, fiscais, sociais e legais e margens comerciais cada vez mais “minúsculas”, se tornou,
“de repente”, tão apetecível para tantos “new-comers” !?
De facto, quantas empresas do designado “outsourcing tecnológico”
procuram ocupar um espaço que no passado se desinteressaram ? E outras, de matriz
multinacional que nunca terão operado em Portugal e que começam, agora, à procura de
partnerships nacionais que lhes facilitem o início da atividade. E, ainda, outras que procuram complementaridades que reforcem os seus negócios core?
Qual será, então, o denominador comum de tão súbito interesse ? Simples coincidência ?
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Custos comparativamente mais baixos do que aos dos seus
negócios ou países de origem ? Procura de operações com muita
visibilidade e dimensão, sem barreiras à entrada e de fácil/rápida implementação ? Percepção estratégica de um mercado privado ou público em “explosão” num futuro imediato ?
Ou, pelo contrário, simples movimentos de concentração face à reduzida dimensão de um
mercado em contração face à crise ?
Na nossa opinião, tudo se resume à normal lógica do mercado: no fim do dia, o que tem
qualidade tem procura e a busca pela liderança requer “recomposições e dimensão”.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
No futuro próximo, não se irá assistir a evoluções significativas do ponto de vista dimensional do mercado. Quer pela situação económica nacional e europeia, sobretudo, quer pelo
estado de saturação concorrencial já atingido nos principais sectores mais “clientes” deste
canal de costumer care : telcos, banca, seguros.
Será um ano relativamente conservador, caracterizado por “realinhamentos e afinações” ,
mudanças e novas parcerias, mas que não se deverá traduzir em expansão real da atividade global. Os investimentos em novas soluções tecnológicas deverão, igualmente, retrair
um pouco, assistindo-se, por todo o lado, a uma maior preocupação com a rentabilidade
dos recursos e custos do contact center.

PUBLICIDADE
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Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Temos vindo a referir que os Contact Centers (CC’s) desempenham um triplo papel na operacionalização da estratégia de marketing da empresa: ao nível do serviço, disponibilizando
um interface privilegiado no contacto com o cliente; ao nível das vendas possibilitando um
meio rápido e eficaz para alcançar o cliente e ao nível da imagem na respectiva promoção
e diferenciação. Concluíamos confirmando a diversidade de papéis desempenhados pelos
CC’s ao nível da estratégia de marketing da empresa.
Em tempos de menor capacidade de investimento, como vai ser o futuro próximo, os Contact Centers fornecem, frequentemente, respostas que são capazes de satisfazer, simultaneamente, as necessidades de redução de custos e de aumento da diferenciação
Na realidade, hoje em dia, a função desenvolvida pelos CC’s deixou de ter um carácter
‘meramente’ complementar para passar a estar no “centro” das atividades da empresa ou
instituição. A atividade desenvolvida não se limita a complementar aquela que é oferecida
presencialmente mas sim a substituí-la, libertando assim o atendimento presencial para
as situações mais complexas, de tratamento mais delicado ou para aquelas onde ainda é
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exigida a presença do cliente.

Santander TOTTA
Quais os principais desafios da actividade de Contact Centers em
Portugal nos próximos 5 anos?
Os principais desafios são adaptar os Contact Centers ao crescimento da utilização pelos
clientes, de meios de comunicação escrita e à integração de novos canais como o chat,
sms, vídeo call e outros. O crescimento verificado nos últimos anos da utilização do e-mail,
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obriga a uma mudança no paradigma do Contact Center, com uma cada vez maior migração dos “contactos de voz” para “contactos de meio escrito”, nomeadamente ao nível dos
skills de escrita dos operadores e à adequação dos meios de suporte da actividade, para
responder mais rápido e com melhor qualidade aos clientes no meio de contacto que estes
preferem. A adequação à evolução de canais como a Internet, em que o Contact Center não
deve ser encarado como um canal concorrencial, mas sim como um Canal Complementar,
será cada vez mais essencial. O desafio passa por transformar serviços historicamente
mais transaccionais, em serviços de apoio ao cliente ou complementares quando o Canal
Internet não está acessível.
Com a previsível menor disponibilidade dos clientes para serem contactados, cada contacto que o cliente faz para o Contact Center terá uma maior importância e deverá ser
encarado como uma oportunidade de comunicar aos clientes os produtos e serviços adequados, com o apoio de ferramentas de CRM e de acordo com o histórico de relação do
Cliente com a Empresa.
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
O Crescimento das vendas ou pré-vendas pelos meios de comunicação existentes no Contact Center dever-se-á acentuar apesar de, previsivelmente vir a ser um ano muito difícil em
termos económicos ainda que melhor que 2009. O canal e-mail deverá crescer. O crescimento da actividade Inbound não deverá ser o mesmo de anos anteriores e poderá existir
diminuição da utilização deste canal. Deverá existir uma maior utilização de contactos a
clientes a pedido destes na Internet em detrimento de contactos de outbound sem pedido
prévio do cliente.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
A entrada em vigor do Decreto-Lei, a 29 de Novembro, permitiu a definição de um conjunto
de regras que visam uniformizar algumas prácticas dos Contact Centers. Estas regras implicaram desenvolvimentos tecnológicos significativos.

Segurança Social
Continuar a melhorar a qualidade de serviço e as condições de remuneração dos trabalhadores

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Continuação do aumento da procura de serviços de contact center, tanto pelos segmentos
de mercado com menos literacia como pelos que são utilizadores regulares da Internet

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
Causará uma melhoria nos tempos de atendimento mas implicará aumento de custos e
pode ter efeitos perversos. Reduzirá as situações de utilização abusiva deste canal.
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Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?

57

Visão Associados > 3 Questões

SFRH
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Tal como mencionámos o ano passado, continuamos a pensar que o grande desafio dos contact centers portugueses nos próximos anos passa pela credibilização do sector. A crise que
atingiu a generalidade da economia desde os finais de 2008, na nossa opinião, não ajudou na
prossecução deste objectivo. Apesar de tudo o sector cresceu mas o nível de qualidade não
foi suficientemente acautelado e, portanto, a imagem junto da opinião pública, não melhorou.
Há um trabalho profundo a realizar ao nível dos recursos humanos, ainda muito desadaptados
e desmotivados, e de adequação das novas tecnologias às necessidades dos call centers. A
dignificação do profissional de call centers é um passo decisivo para a credibilização do sector. Questões como a certificação profissional dos colaboradores e a certificação dos processos de trabalho nos call centers estão na ordem do dia e vão conhecer, certamente, desenvolvimentos importante nos próximos anos.
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante o
próximo ano?
Há uma clara tendência de deslocalização dos serviços para fora dos grandes centros urbanos, em busca de melhores condições de instalação e de maior disponibilidade de recursos
humanos. Esta solução tem permitido reduzir custos (graças às beneces dos poderes locais
para a instalação física das empresas) e, ao mesmo tempo, aproveitar uma mão de obra
que, embora nem sempre qualificada, acaba por permitir excelentes níveis de qualidade no
atendimento. Esta opção implica mais investimento em formação mas tem compensado nos
resultados finais.
Há ainda um grande desenvolvimento da tecnologia IP nos call centers (muito implantada nos
call centers deslocalizados) que promete simplificar processos e reduzir custos.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá na
actividade dos Contact Centers em Portugal?
O DL nº134/2009, não obstante as boas intenções de moralização e credibilização do sector,
vem obrigar os call centers a trabalhar com mais qualidade mas traz um acréscimo de custos
em equipamento o que para muitos call centers é complicado dadas as condições de mercado
actuais.
Com a presente crise a apresentar apenas sinais de melhoria, custos suplementares são apenas mais um factor de dificuldade a acrescentar aos já existentes sem que se vislumbre
benefícios a curto prazo.
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SITEL
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
De entre os principais desafios para os próximos 5 anos, colocados pelo mercado ao sector
dos “Contact Centers” em Portugal, encontra-se sem dúvida a qualidade do serviço prestado.
Igualmente, quer o estabelecimento de novas e a expansão das existentes plataformas de
atendimento a outros mercados europeus, quer a nova legislação dirigida à regulação deste
sector de actividade, constituem desafios emergentes ao mesmo para os próximos 5 anos.
Por último, acreditamos que o desenvolvimento e consciencialização de regras de justa e
leal concorrência baseadas numa deontologia efectiva, a par de medidas de responsabilidade social fundeadas numa consciente gestão do recursos disponibilizados por todos os
investidores nestes sector, constituirá sem dúvida um desafio maior para todos os gestores
intervenientes na actividade em questão, em Portugal.
A Sitel, em Portugal bem como em todos os outros mercados em que está presente, honrará
o seu compromisso de prossecução da implementação das suas melhores práticas quer ao
nível de processos e qualidade operacional, quer no cumprimento do exposto anteriormente,

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
No ano de 2010, a Sitel prevê um crescimento moderado da sua operação no mercado Português, não devendo o crescimento do nosso volume de negócios ultrapassar os 10%.
A finalização do nosso processo de certificação de qualidade, baseado na normativa internacional COPC, ISO e na cultura “Six Sigma”, bem como a melhoria do nosso “Workforce
Management”, e maturidade da nossa área de “Customer Experience”, serão os pilares fundamentais do nosso crescimento sustentado, alinhado com a continua aposta na formação
especifica por sector de actividade e na nossa gestão especializada de recursos.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
Penaliza um sector que tem contribuído de forma bastante positiva para o desenvolvimento
económico de Portugal, através da imposição de um conjunto de regras que irá representar
um crescimento de custos associados ao sector, e poderá ser um travão ao crescimento
do mesmo. Uma vez mais fica demonstrado, independentemente da filiação partidária do
governo, está o estado português mais interessado em legislar do que em fazer cumprir o
que já está legislado.
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posicionando-se como o melhor prestador de serviços especializados em Portugal.
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SONAECOM
Os principais desafios da actividade de Contact Centers em Portugal
nos próximos anos?
Nos últimos anos, assistiu-se a uma crescente externalização, de custos fixos para custos
variáveis, por parte das empresas portuguesas, dos Serviços de Apoio ao Cliente. Isto provocou um forte dinamismo no sector. Constata-se que os actuais prestadores de serviço
de Call Centers detêm um elevado grau de especialização.
Apesar da concentração visível em Lisboa e no Porto, o processo de deslocalização para
outras cidades, em Portugal, vai continuar. Para reduzir custos de instalações, reduzir o absentismo e a rotação de recursos. O desenvolvimento tecnológico e a redução de custos na
virtualização dos Call Centers vão facilitar ainda mais a deslocalização. Novos modelos de
negócio aparecerão associados à “Cloud” tecnológica. O Teletrabalho, com a banda larga
em Portugal e as soluções de call center virtual já é uma realidade possível para se trabalhar
a partir de casa em muito boas condições. Permitirá também responder com qualidade e
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custo reduzido às problemáticas de flexibilidade existentes neste sector.
Este mercado tem crescido cerca de 20% ao ano. É claramente um desafio manter este
ritmo de crescimento nos próximos anos. O entorno económico de crise vai dificultá-lo.
Pode ser compensado com a crescente externalização dos serviços do sector público.
Os consumidores estão cada vez mais exigentes. São oportunidades para a diferenciação
na prestação de serviços.
Os Call Centers são utilizadores intensivos de recursos humanos. A gestão destes, em particular, a selecção, a formação e a motivação dos agentes constitui o principal factor chave de
êxito neste sector. A formação deve ser uma prioridade. O conhecimento é diferenciador.
A Certificação dos recursos humanos continua a ser o grande desafio. É preciso investir
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na qualificação e preparação dos recursos. Reunir os melhores profissionais e fomentar a
sua permanência no sector. É necessário um recrutamento profissional. Erros de selecção
originam custos muito elevados.
Processos de certificação de operações e de profissionais são necessários para responder
a uma maior profissionalização do sector. O Selo de Qualidade APCC é um desses projectos
que aumentará a credibilidade e imagem do sector.
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TELEPERFORMANCE
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Na Teleperformance acreditamos que os próximos anos vão ser de mudança no sector
dos Contact Centers. Todos os indicadores que temos mostram que nunca como hoje a
oportunidade foi tão grande para as empresas que se queiram diferenciar dos seus concorrentes através de um Customer Service de excelência. Os sinais abundam em todo o mundo
e nomeadamente em Portugal. A recente lei aplicável ao sector dos Contact Centers, DL
134/2009, é apenas um reflexo da pressão contínua dos consumidores no sentido de terem
acesso a melhores serviços de Contact Center.
Por outro lado, a Gestão de Recursos Humanos continua a ser um grande desafio. As pessoas
são, neste ramo, as principais responsáveis pelo sucesso deste tipo de organizações. Cabenos a nós, Contact Centers, reunir os melhores profissionais e fomentar a sua permanência
nas instituições. Numa actividade muitas vezes conotada com rotatividade e mão-de-obra
a baixo custo, está nas nossas mãos credibilizar o negócio e as pessoas, transformando,
desde o primeiro momento, a actividade dos centros de contacto num desafio aliciante para

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
As nossas perspectivas são muito optimistas. Um dos objectivos estratégicos do Grupo
definidos para a Teleperformance Portugal tem sido sempre manter um crescimento rápido,
mas simultaneamente sustentado. Esse objectivo tem vindo a ser cumprido: Em 2010 aumentámos a nossa facturação em cerca de 31% comparativamente aos dois primeiros meses
homólogos do ano anterior, mesmo perante uma conjuntura económica pouco favorável.
Adicionalmente, conquistámos já vários projectos para 2010 na área dos produtos farmacêuticos, seguros e banca. Estimamos ainda recrutar no presente ano mais de 1000
novos colaboradores, que serão recrutados na Covilhã e ainda em Lisboa e Setúbal. Continuamos a criar oportunidades de emprego, mesmo em zonas normalmente menos favorecidas em termos de oportunidades, como é o caso da cidade da Covilhã, onde recentemente
alargámos as nossas instalações. Também nas instalações do nosso Contact Center da
Avenida Infante Santo, em Lisboa, foi criado um novo piso de operação.
Ao longo dos últimos anos, temos visto a nossa qualidade ser reconhecida nacional e
internacionalmente, através dos mais prestigiados prémios do sector. Pelo terceiro ano
consecutivo, conquistámos o Troféu Melhor Call Center em Outsourcing, da IFE - International Faculty for Executives, e o Prémio Melhor Call Center para Trabalhar, atribuído pelo
Great Place to Work® Institute.
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qualquer profissional.

61

Visão Associados > 3 Questões

Estes prémios surgem na sequência do Troféu ‘Best Customer Experience in Financial Services’
que conquistámos também muito recentemente. Atribuído pela maior Associação de Call Centers da Europa, a CCA – Contact Center Association, o prémio conferiu à empresa, bem como ao
sector dos Call Centers em Portugal, o maior reconhecimento internacional até à data.
Já em 2010, a Teleperformance Portugal foi nomeada finalista a nível europeu para várias categorias de prémios dos Top Ranking Performers 2010, da Contact Center World: Best Contact
Center, Best In Customer Service, Best Technology Innovation e Best Community Spirit.
Este crescimento é resultado da confiança que os nossos Clientes e Parceiros depositam
em nós e do profissionalismo, motivação e trabalho constante das nossas equipas, fundamentado nos Valores que norteiam a actuação da Teleperformance: Integridade, Respeito,
Inovação, Profissionalismo e Empenho.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Enquanto numa perspectiva de marketing processual existe um ciclo que é essencialmente
organizativo, no marketing relacional o ciclo que se considera é o ciclo de vida do Cliente:
uma fase inicial de captação do Cliente, seguido por um esforço de relacionamento que
assegure a respectiva fidelização e que potencie o seu crescimento. É numa óptica de
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marketing relacional que se torna mais evidente a relevância dos Contact Centers. O canal
telefónico tem um enorme potencial de desenvolvimento do relacionamento com o Cliente:
pode ser massificado e permite obter elevados níveis de proximidade.
Actualmente, as empresas de maior sucesso em todo o mundo procuram exceder continuamente as expectativas dos Clientes e verdadeiramente deliciá-los – o Customer Relationship Management começa a dar lugar ao Customer Experience Management (CEM). Mais
do que gerir o relacionamento com o cliente, procura-se criar continuamente experiências
memoráveis para o Cliente, como forma de o fidelizar e de intensificar o relacionamento existente. E uma vez mais, o Contact Center está no centro das estratégias para a implementação do CEM. Em paralelo, surgem no mercado soluções inovadoras destinadas a medir
continuamente a satisfação do cliente e a compreender o seu comportamento.
A Teleperformance (incluindo a Teleperformance Portugal) é um líder reconhecido na área

Visão Associados

do Customer Experience Management. Em Outubro de 2009 lançámos mundialmente o
programa Platinum, especialmente concebido para criar experiências memoráveis nos Clientes. Utilizamos diariamente os processos e as tecnologias que nos permitem deliciar
os nossos Clientes e recorremos às mais sofisticadas soluções de Voice of the Customer
(VOC), como forma de compreender e influenciar o seu comportamento.
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TEMPO-TEAM
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
Credibilização do sector, através do reconhecimento da função de Assistente de Contact
Center, seja no papel relevante que tem na sociedade, evitando deslocações desnecessárias
e prejudiciais à economia e ambiente, seja no valor acrescentado que gera por conglomerar
numa pessoa/grupo só os processos / serviços das várias áreas das empresas.
Esta credibilização passará pelo reconhecimento salarial do mercado de Call Center, revertendo a situação dos últimos 7/8 anos, em que se massificaram os contact center e se
banalizou a função, mudando radicalmente o perfil de Assistente de Contact Center.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Tratando-se de um mercado relativamente maturo, o ano será das empresas que mais
apostem na diferenciação dos seus serviços, nomeadamente ao nível da qualidade dos
seus recursos.
A credibilidade e solidez financeira serão também vectores importantes, pois infelizmente
ajudar a mudar, munindo o mercado de empresas sérias e fiáveis, erradicando as que vão
manchando a indústria.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Estamos numa era do marketing digital, os contact centers são sem dúvida alguma um
canal de comunicação privilegiado para tomar o pulso dos consumidores e assim se definir
a estratégia mais adequada para cada faixa de clientes.

TRANSCOM
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
O grande desafio será ao nível da descentralizaçãodos Contact Centers ou seja, vamos ter
nos proximos anos uma saida forte da actividade das grandes cidades para localizações
no interior.
Ao mesmo tempo, penso que teremos uma grande alteraçãoao nível dos preços praticados,
tanto ao nível de salários como ao nivel os prços para os nossos clientes. Estas alterações vão sem sombra de dúvidas alterar o conceito actual principalmente na prestação
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ainda se trata de um mercado associado a uma certa precariedade, ideia que é preciso

63

Visão Associados > 3 Questões

de serviços de qualidade. È uma forte esperança, da minha parte, que os “clientes” se
preocupem com os serviços de qualidade, com qualidade e ao mesmo tempo com preços
adequados ás empresas que com o seu investimento se preocupam em prestar serviços
com alta qualidade ao contrário da adjudicação de serviços a preços completamente esmagados e onde apenas estão contemplados os custos dos recursos contratados muitas
vezes sem perfil adequado á função.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Continuaremos a verificar uma evolução ao nível do numero de posições existentes no
nosso pais. Uma das grandes alterações serão, também, a substituição das posições existentes em grandes cidades nomeadamente Lisboa, por posições em localizações descentralizadas. Penso que relativamente á evolução do mercado e da ropria actividade, estamos
numa fase onde penso que a APCC têm uma responsabilidade grande no esclarecimento
e apoio aos associados. Estarei na expectativa que a APCC nos ajude a defenir a evolução
objectiva, com dados concretos e onde a actividade dos Contact Centers de serviços de
Outsourcing, Call centers internos e prestadores de serviço principalmente de trabalho
tempoário, estejam perfeitamente defenidos e cada um possa dedicar-se á sua actividade
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especifica.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Os contact Centers são deverão ter um papel chaves nesta estratégia nomeadamente como
veicul principal da divulgação. Penso que a envolvencia dos Contac Centers são peça
fundamental destas estratégias.

UNICRE
Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
A legislação cada vez mais rigorosa e exigente relativamente às práticas aplicadas quanto
à tipologia dos contactos e aos direitos dos consumidores levando as empresas a terem
que alterar práticas e formas de relacionamento (serviço e venda) mais sofisticadas e com
maior criatividade.
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Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Dado sermos uma entidade financeira sem cobertura geográfica por balcões o relacionamento com os nossos Clientes é efectuado sempre por canais à distância - internet,
e-mail, telefone... - e consequentemente temos de continuar a evoluir nesses meios em
particular na Internet.

Qual o impacto que considera que a aplicação do DL nº134/2009 terá
na actividade dos Contact Centers em Portugal?
Em função das actuais práticas de cada entidade será necessária uma maior ou menor
adequação às exigências do Dec. Lei bem como a adopção de processos alternativos de
relacionamento permitidos pelos próprios consumidores. No caso da Unicre teremos
adequações mínimas às nossas práticas actuais.

VIAGENS MARSANS
Adaptarem-se às necessidades do mercado e dos clientes com uma qualidade acrescida
de serviços.

Quais são as vossas perspectivas de evolução neste mercado durante
o próximo ano?
Perspectivas de estagnação temporária devido à situação económica que vivemos
actualmente.

Qual é, na vossa opinião, o papel e a relevância dos contact centers
numa estratégia de marketing integrado?
Essencial e nunca desassociada já que com a integração efectivada nunca poderá este
serviço ser visto de outra forma.
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Na sua opinião, quais os principais desafios da actividade de Contact
Centers em Portugal nos próximos 5 anos?
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Estudo de Benchmarking da Actividade de Contact Centers 2010

Contexto e Metodologia
Metodologia

Um estudo de Benchmarking permite a comparação da performance das organizações e
respectivas funções ou processos face ao que é considerado a “melhor prática”, procurando
encontrar os melhores níveis de performance e ultrapassa-los. É um processo contínuo de
comparação dos produtos, serviços e práticas empresariais entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas como líderes.
Ao elaborar-se este estudo pretende-se estimular a procura, por parte das organizações,
de melhores níveis de qualidade dos seus serviços, através da divulgação dos principais
indicadores do sector dos contact centers em Portugal. Com base nos dados aqui divulgados, é possível implementar estratégias inovadoras que permitirão melhorar e desenvolver as
operações de contact centers nas mais diversas áreas.
A ideia por detrás do benchmarking é a de que ninguém é melhor em tudo, assim, ao “adoptar”
modelos de outras empresas está a economizar-se tempo e esforço.
Trata-se de um processo de descoberta e de uma experiência de aprendizagem que exige a
identificação das melhores práticas para o futuro.
A análise aqui efectuada é desenvolvida através da avaliação e comparação do desempenho
das mais diversas empresas do sector dos contact centers, efectuando medidas comparativas que promovem a identificação de referenciais de desempenho, que por sua vez, levarão
à promoção de níveis superiores de desempenho global.
Trata-se, por isso, de um estudo que permite aprendizagem de outras organizações e a aplicação de novos conhecimentos adquiridos na melhoria dos processos de trabalho. Através
da avaliação de serviços e processos de trabalho de organizações, são reconhecidas as melhores práticas implementadas, com o objectivo de melhorar todo o sistema organizacional.
O estudo diagnóstico e benchmarking 2010 tem como principal objectivo, permitir às organizações realizar comparações de processos e práticas, organização a organização, para
identificar o melhor do melhor e alcançar um nível de superioridade ou de vantagem competitiva. Ao contrário de outros estudos, é possível através dos dados aqui presentes, procurar
a optimização de operações, através de comparações com organizações que possuem as
mesmas características, mas também com organizações completamente distintas, seja ao
nível do sector de actividade, da dimensão ou do tipo de actividade que desenvolve.
A elaboração deste estudo anual, visa validar a importância de produzir um benchmarking para
o sector dos contact centers, através de um processo contínuo, com a procura de informação
cada vez mais rica e um processo de aprendizagem ao longo dos anos, que permite melhorar a
cada ano a análise dos processos e a ferramenta de gestão que aqui se apresenta.
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A importância de realizar análises comparativas surge da necessidade cada vez mais presente de assegurar as vantagens competitivas das organizações. Sendo por isso imprescindível conhecer e compreender os melhores métodos utilizados.
Para a elaboração do Estudo Diagnóstico e Benchmarking da actividade de Contact Centers
2010 levou-se em consideração a seguinte metodologia:
• Divulgação do projecto e criação de uma ficha de inscrição, difundida entre as mais
diversas organizações, de todos os sectores a operarem em Portugal.
• Elaboração de um inquérito que permitiu a recolha de informação quantitativa e qualitativa, referente às áreas para as quais se pretende avaliar o desempenho das mais diversas operações, disponibilizado a todas as organizações que se inscreveram nesta
iniciativa
• Recolha de todas as respostas validando e codificando informação, de forma a garantir
a sua confidencialidade e inserindo-a na Base de Dados do Benchmarking 2010.
Para que fosse possível levar a cabo esta iniciativa formulou-se um inquérito, apoiado no
inquérito utilizado nos estudos dos anos anteriores, mas com alguns melhoramentos. Para
que toda a análise fosse a mais fidedigna possível foram criadas novas opções de resposta
para parte das perguntas já existentes, criando campos de resposta fechados, com intervalos
bem definidos, utilizando sempre a mesma unidade.
À semelhança dos anos anteriores a estrutura deste estudo segue a estrutura do inquérito
aplicado às organizações inscritas nesta iniciativa, estando por isso dividido em 8 secções:
1) Caracterização;
2) Outsourcing;
3) Recursos Humanos;
4) Controlo de Qualidade;
5) Indicadores de Desempenho;
6) Volumes de Actividade;
7) Custos;
8) Tecnologia.
Cada secção visa retratar o melhor possível a área que se pretende examinar.
Posteriormente à análise realizada a cada uma destas secções, é feita uma análise comparativa dos anos anteriores, utilizando algumas das questões mais relevantes para o sector, o
que nos permite conhece a tendência das organizações portuguesas.
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Participação
Analisando o número de organizações que participaram neste estudo em edições anteriores,
verifica-se que em 2010 houve um ligeiro decréscimo do número de participantes.
Apesar do número de organizações presentes na edição deste ano ser inferior ao verificado
em anos anteriores, contamos cada vez mais com a envolvência de mais sectores e de novas
organizações que reconhecem a importância desta iniciativa.
Este estudo continua a revelar ser uma mais-valia para o sector dos contact centers em
Portugal, prevendo-se assim a continuação da sua realização.

Evolução dos Participantes

Fonte: Grupês Serviços

n= 183

Sumário Executivo
O presente estudo é o resultado da análise das respostas recolhidas no Inquérito do Benchmarking 2010 que foi aplicado às mais diversas organizações a operarem em Portugal.
Globalmente contou-se com a participação de 40 organizações/empresas dos mais diversos sectores, que responderam a 203 perguntas, distribuídas pelas 9 secções do inquérito aplicado.
A informação recolhida foi tratada com base em 4 modelos de análise:
Análise global: constituída por todas as organizações que participaram na edição deste ano;
Análise sectorial: constituída pelos sectores com maior peso na amostra (sector financeiro,
sector das utilities e sector das telecomunicações);
Análise por dimensão: Separação dos contact centers especializados dos contact centers
de grande dimensão;
Análise por tipo de operação: Os resultados foram analisados tendo em conta se se tratava
de uma operação inhouse (própria), de uma operação insourcing (com recurso à prestação
de serviços externos, mas dentro das próprias instalações), ou de uma operação em outsourcing (recurso à prestação de serviços externos incluindo instalações).
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Caracterização de Mercado
O sector dos contact centers continua apresentar importantes evoluções no panorama nacional. Por um lado, encontramos um sector que contraria a tendência do mercado português
e continua a dar sinais de crescimento, por outro lado, assistimos à crescente preocupação
das organizações em fazerem dos seus contact centers um canal de contacto com os seus
clientes de excelência, estando cada vez mais preocupadas com a qualidade do seu serviço.
À semelhança do já registado em anos anteriores continuamos assistir a um crescimento da
actividade, crescimento de postos de trabalho criados e crescimento da utilização de redes
sociais como mais uma forma de contacto com os clientes. Apesar do panorama de crise
vivido em Portugal e no resto do mundo, acerca de dois anos, este sector continua a mostrarse forte e bastante estável.
Comparativamente a outros países da União Europeia, a dimensão dos nossos centros apresenta uma dimensão mais reduzida que está intimamente relacionada com a dimensão de
Portugal. Esta realidade é, entanto, o espelho do mercado português, correspondendo adequadamente à lei da oferta e da procura neste sector. Mantendo os dados apresentados no
estudo de 2009, estima-se que em Portugal existam cerca de 25 mil postos de atendimento
e aproximadamente 40 mil operadores ou colaboradores.
Apesar de não ser possível apresentar números precisos de perspectivas de crescimento
do sector, a maioria das organizações inquiridas continua a prever crescer em número de
postos de trabalho e de operadores, havendo ainda algumas que apenas prevêem manter
a sua capacidade actual. Prevendo-se desta forma a continuidade de crescimento do sector.
A forma como actualmente se olha para este sector é o reflexo das mudanças estruturais que
ele tem sofrido ao longo dos anos. Nos dias que correm o sector dos contact centers assume
cada vez mais um papel de destaque, quer seja pelo seu peso económico, quer seja pela
importância que assumem no contacto entre organizações e cliente e vice-versa.
Após serem vistos como centros de trabalho precário e como centros dedicados ao telemarketing puro e duro, os contact centers de hoje são das ferramentas mais fortes que as
organizações têm ao seu dispor para auxiliarem e potencializarem a relação com os seus utilizadores, verificando-se por isso, um maior investimento na qualidade do serviço prestado.
Estes centros são usualmente denominados de Centros de Relacionamento com os clientes,
os conhecidos CRC.
A analise efectuada ao longo deste documento procura revelar tão pormenorizadamente
quando possível os vários aspectos desta realidade que foram questionados ao longo das
secções do questionário aplicado no âmbito deste Benchmarking, pela Grupês Serviços em
parceria com Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).
A análise detalhada de cada secção é da responsabilidade da Grupês Serviços, tendo este
ano contado com a colaboração de diversas personalidades para a realização da introdução
das várias secções em análise.
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Uma ferramenta de auxílio e de tomada de decisão, uma linha condutora das tendências do
mercado é o que este estudo pretende ser, ou seja, o que este estudo pretender dar às mais
diversas organizações que se quiserem apoiar nos resultados aqui descritos.
A amostra base de cada gráfico e cada tabela é apresentada na forma: n = amostra.
A sigla NS/NR corresponde a “Não sabe/Não Responde”.
Realizando uma primeira análise às organizações presentes neste estudo, podemos referir
que a nossa amostra é constituída por 33% de CRC Especializados e os restantes 67% de
CRC de Grande dimensão.

Actividade da Organização
Ao analisarmos a distribuição das organizações pelos sectores de actividade é notória a
supremacia de um sector, o sector financeiro, que engloba a banca, as seguradoras e outras
instituições financeiras.

Distribuição da Dimensão das Operações

Fonte: Grupês Serviços

				

n=40

A actividade de contact centers em Portugal conta ainda com a representatividade de outros
sectores presentes neste estudo, como as telecomunicações, as utilities e os centros contacto os outsourcers.
Todos os outros sectores de actividade se encontram presentes neste estudo (à excepção do
turismo), embora numa escala mais reduzida.
Os sectores identificados como predominantes, são efectivamente os sectores com maior
número de clientes sendo por isso natural que estes recorram aos seus centros para efectuarem o relacionamento entre organização – clientes e vice-versa.
Cerca de 55% das organizações do sector financeiro afirmam utilizarem um modelo de outsourcing e 38% dos CRC´s especializados também pertencem a este sector. As organizações
do sector das utilities, das telecomunicações e dos centros de contacto apenas possuem
contact centers de grande dimensão.
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SECTOR DE ACTIVIDADE

Fonte: Grupês Serviços
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Qual é o sector da economia em que se engloba a actividade da empresa?
QUAL
É O Sector da Economia em que se engloba a actividade da EMPRESA?
Financeiro (bancos, seguradoras e outras instituições financeiras)
Telecomunicações
Utilities (água, gás e electricidade)
Transportes e Viagens
Correios e Distribuição Expresso
Centros de Contacto - Outsourcer
Turismo
Assistência em Viagem
Comércio (Retalho e Distribuição)
Administração Pública (central, regional ou local)
Saúde (Pública ou Privada)
Indústria
Segurança
Outros

Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

21,43%
0,00%
0,00%
7,14%
7,14%
14,29%
0,00%
14,29%
7,14%
7,14%
7,14%
0,00%
7,14%
7,14%

55,56%
22,22%
11,11%
0,00%
11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

31,25%
25,00%
18,75%
0,00%
0,00%
6,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,25%
0,00%
12,50%

						

n=40
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SECTOR DE ACTIVIDADE

Fonte: Grupês Serviços

					

n=40

59% das organizações refere que não fornece nem irá fornecer serviços de contact center
a terceiros. Por outro lado, 31% refere que o fornecimento deste tipo de serviços é uma das
principais actividades da empresa.
Sectorialmente, a totalidade das utilities e das telecomunicações afirma que não fornece sem
pretende vir a fornecer esses serviços. Cerca de 27% das organizações do sector financeiro
fornecem esses serviços, seja porque se trata da principal actividade da empresa, ou porque
é uma forma de rentabilizar a sua capacidade instalada.
69% dos CC especializados e 54% dos grandes CC não fornece nem irá fornecer serviços de
contact centers a terceiros, já 42% dos grandes CC assume que se trata da principal actividade da sua organização.

A Organização fornece Serviços de Contact Center a Terceiros

Fonte: Grupês Serviços

					

n=40
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A Organização fornece Serviços de Contact Center a Terceiros

Fonte: Grupês Serviços

					

n=40

A EMPRESA fornece Serviços de CALL / Contact CenterS a Terceiros?

Fonte: Grupês Serviços

								

n=19

Número de Clientes
38% das organizações afirmam ter mais de um milhão de clientes. Apenas 31% das organizações
têm menos de 10.000 clientes. Sectorialmente 66,67% do sector financeiro, 75% das telcos e
60% das telecomunicações têm mais de um milhão de clientes. Nenhum dos sectores aqui analisados como os mais representativos apresenta organizações com menos de 10 mil clientes.
Ao nível do insourcing, 71,43% das organizações têm mais de um milhão de clientes e 25% das
operações em inhouse e 18,75% das operações em outsourcing têm menos de 100 clientes.
As operações de grande dimensão estão fundamentalmente divididas em dois núcleos: organizações com mais de um milhão de clientes, e organizações com menos de 10.000 mil
clientes, é o caso dos outsourcers que fornecem serviços a centenas de clientes que por sua
vez têm milhões de utentes.

Número de Clientes da Organização

Fonte: Grupês Serviços
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QUANTOS CLIENTES POSSUI A ORGANIZAÇÃO?

Fonte: Grupês Serviços

			

n=19

QUANTOS CLIENTES POSSUI A ORGANIZAÇÃO?
Quantos clientes possui a organização?
Menos de 100 clientes
Entre 100 e 999 clientes
Entre 1.000 e 9.999 clientes
Entre 10.000 e 99.999 clientes
Entre 100.000 e 249.000 clientes
Entre 250.000 e 499.000 clientes
Entre 500.000 e 1.000.000 de clientes
Mais de 1.000.000 de clientes
NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

25,00%
16,67%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%
8,33%
33,33%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
28,57%
0,00%
0,00%
28,57%
71,43%
0,00%

18,75%
0,00%
6,25%
6,25%
6,25%
6,25%
12,50%
43,75%
0,00%

							

Número de Clientes da Organização

Fonte: Grupês Serviços
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Funções do Contact Center
95% das organizações presentes neste estudo afirma prestar um serviço ao cliente, onde
presta informações e esclarece os seus clientes.
Para além desta função claramente predominante em todos os contact centers, encontramos ainda algumas funções de destaque que são: O suporte técnico (33%), o telemarketing (28%) e as actividades de Back Office (31%).
Analisando as funções do contact center numa vertente sectorial, verifica-se que 100%
das telecomunicações, 81,82% do sector financeiro e 75% das utilities tem como principal função o serviço ao cliente. É importante salientar ainda que 100% das utilities realiza
também funções de Back Office e 54,55% do sector financeiro tem Banca Telefónica/
Operações de Activos.
Prestar informações é a principal função da maioria dos contact centers a operarem em
Portugal, e tal não é excepção, quando analisamos as organizações por tipo de operação.
Todas as operações em outsourcing realizam um serviço de apoio ao cliente, seguidas de
87,50% das operações em insourcing e 75% das operações inhouse.
Este cenário mantém-se quando olhamos para a divisão das organizações por dimensão,
uma vez que 100% dos CC especializados e 92% dos grandes contact centers presta
serviços de informação aos seus clientes. A gestão das reclamações e os serviços de
cobranças são funções mais predominantes nos CC especializados.

Funções do Contact Center

Fonte: Grupês Serviços

					

n=126
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quais as 3 principais funções do call/contact center instalado?

Fonte: Grupês Serviços

			

n=59

Quais são asas
3 principais
funções do Call/Contact
Center do
instalado?
quais
3 principais
funções
call/contact center instalado?

Serviço ao cliente (informações, dúvidas).
Suporte técnico ao cliente (resolução de problemas técnicos).
Telemarketing/Vendas Outbound.
Cross Selling e Upselling/Vendas Inbound.
Recepção e processamento de encomendas.
Gestão de pedidos e cadastro de produtos e serviços.
Cobranças.
Gestão de Reclamações.
Gestão de Baixas/Cancelamentos de Serviços
Actividades de BackOffice
Actividades Transaccionais
Banca Telefónica/Operações de Activos
Inquéritos de Satisfação ou similares
Actividades B2B
Outras

Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

75,00%
33,33%
33,33%
8,33%
0,00%
0,00%
8,33%
33,33%
8,33%
16,67%
8,33%
50,00%
0,00%
16,67%
8,33%

100,00%
33,33%
33,33%
22,22%
0,00%
11,11%
0,00%
22,22%
0,00%
33,33%
0,00%
44,44%
0,00%
0,00%
0,00%

87,50%
31,25%
25,00%
37,50%
6,25%
6,25%
12,50%
25,00%
12,50%
31,25%
6,25%
18,75%
25,00%
0,00%
31,25%

			

n=126

funções do contact centeR

Fonte: Grupês Serviços
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Objectivos na Utilização
do Contact Center
Interessa agora tentar perceber quais são os principais objectivos dos contact centers a
operarem em Portugal.
Os 3 principais objectivos da utilização do Contact Center são:
• A qualidade da resposta transmitida aos utilizadores (90%);
• A rapidez da resposta dada (54%);
• E a eficácia dos contactos (51%).
Estes objectivos mostram-nos que as organizações aqui presentes estão cada vez mais focadas
na qualidade, tendo no entanto uma preocupação com os tempos e eficácia das suas respostas.
Os sectores aqui representados seguem a mesma tendência das restantes organizações e olhando
para os objectivos por tipo de operação, verifica-se que 75% das operações inhouse têm como
objectivo a eficiência operacional, tentando maximizar a utilização dos seus recursos.

Objectivos na utilização do Contact Center

Fonte: Grupês Serviços
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QUAIS SÃO OS 3 PRINCIPAIS OBJECTIVOS NA GESTÃO DO CALL/CONTACT CENTER?

Fonte: Grupês Serviços

				

n=60
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Quais são os 3 principais objectivos na gestão do Call/Contact Center?

QUAIS SÃO OS 3 PRINCIPAIS OBJECTIVOS NA GESTÃO DO CALL/CONTACT CENTER?
Inhouse

Outsourcing

Insourcing

33,33%
0,00%
44,44%
100,00%
77,78%
44,44%
0,00%
0,00%

31,25%
6,25%
68,75%
93,75%
43,75%
43,75%
6,25%
6,25%

Eficiência operacional (maximizar a utilização dos recursos e o número de contactos efectuados).

75,00%
Redução de custos
25,00%
Rapidez na resposta ao cliente
50,00%
Qualidade na resposta ao cliente
83,33%
Eficácia dos contactos (ex: vendas realizadas nos contactos outbound, questões resolvidas no primeiro contacto
inbound).
41,67%
Cobertura do ciclo de relacionamento do cliente
25,00%
Acompanhar a evolução tecnológica
0,00%
Outra
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

			

n=117

Objectivos na utilização do Contact Center

Fonte: Grupês Serviços

				

Número de Centros
A maioria das organizações afirma possuir apenas um centro de operação, este valor é
inferior ao apresentado nos anos anteriores, o que demonstra que apesar de caracterizar
a maioria das operações portuguesas, algumas organizações começam já aumentar o seu
número de centros. Por outro lado, 30% das organizações tem 3 ou mais centros de contacto com os seus clientes. Este facto pode ser explicado pela crescente deslocalização
dos CRC para outras zonas do país, onde se procura colmatar as taxas de rotatividade e
absentismo, e também a redução de custos. A existência de mais do que um centro permite
à organização ter uma capacidade de reacção maior quando um dos seus centros passa por
algum problema.
Sectorialmente, são as telecomunicações que possuem mais centros de atendimento, contra
a tendência do sector financeiro onde 72,73% das organizações apenas possui um centro.
Por dimensão, 85% dos contact centers especializados possuem apenas 1 centro, resultado
perfeitamente adequado tendo em conta a dimensão destas operações.

n=117
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Número de Centros

Fonte: Grupês Serviços

n=40

QUAL É O NÚMERO DE CENTROS QUE A ORGANIZAÇÃO POSSUI
AO NÍVEL DA GESTÃO DO CALL/CONTACT CENTER?

Fonte: Grupês Serviços

n=19

centros que a organização possui ao nível
Qual
da gestão
é oÉnúmero
Call/
de Contact
centros
que
a organização
possui
ao nível da gestão do
Call/ Contact Center?
QUAL
O do
NÚMERO
DECenter?
CENTROS
QUE
A ORGANIZAÇÃO
POSSUI

AO NÍVEL DA GESTÃO DO CALL/CONTACT CENTER?
1 centro
2 centros
3 centos
Mais de 3 centros
NS / NR

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

66,67%
16,67%
16,67%
0,00%
0,00%

44,44%
11,11%
11,11%
33,33%
0,00%

56,25%
18,75%
18,75%
6,25%
0,00%

66,67%
16,67%
16,67%
0,00%
0,00%

44,44%
11,11%
11,11%
33,33%
0,00%

56,25%
18,75%
18,75%
6,25%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

n=40

Número de Centros

Fonte: Grupês Serviços

		

n=40
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Número de Postos
Como já foi referido anteriormente as operações em Portugal não apresentam a dimensão
de algumas operações estrangeiras, uma vez que tendencialmente são operações desenhadas à escala do país onde se inserem. 40% das organizações têm mais de 100 postos e
47% têm menos de 50 postos de trabalho.
São as telecomunicações que apresentam operações com mais postos de trabalho com 80%
de organizações a indicarem que têm mais de 250 postos de trabalho. Nas utilities o número
de postos vária de operação para operação num intervalo de 26 operadores a mais de 250. É
o sector financeiro o que apresenta operações com menor números de postos, chegando a ter
operações com menos de 10 postos e tendo operações com um máximo de 250 postos.

Número de Postos

Fonte: Grupês Serviços

n=40

QUAL O NÚMERO DE POSTOS DE ATENDIMENTO QUE SÃO UTILIZADOS EM SIMULTÂNEO?

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

número de postos de atendimento que são utilizados em
Qual
simultâneo?
o número de postos de atendimento que são utilizados em simultâneo?

10 postos

QUAL O NÚMERO DE POSTOS DE ATENDIMENTO QUE SÃO UTILIZADOS EM SIMULTÂNEO?
De 1 a 10 postos

25 postos

De 11 a 25 postos

50 postos

De 26 a 50 postos

100 postos

De 51 a 100 postos

a 250 postos

De 101 a 250 postos

e 250 postos

Mais de 250 postos
NS / NR
Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

Inhouse

Outsourcing

16,67%
8,33%
16,67%
16,67%
25,00%
16,67%
0,00%

0,00%
25,00%
12,50%
25,00%
12,50%
25,00%
0,00%

6,25%
25,00%
31,25%
0,00%
18,75%
18,75%
0,00%

16,67%
8,33%
16,67%
16,67%
25,00%
16,67%
0,00%

0,00%
25,00%
12,50%
25,00%
12,50%
25,00%
0,00%

n= 40
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NÚMERO DE POSTOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Horário de Funcionamento
Quando questionadas sobre o seu horário de funcionamento a maioria das organizações
(56%) indicaram oferecer uma assistência telefónica, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Estes resultados não são uma surpresa uma vez que este horário mostra uma predisposição
das organizações e também dos seus utentes em interagirem fora dos horários rígidos utilizados anteriormente. Apenas 3% das organizações afirma ter um horário compreendido
entre as 9 e as 18h de segunda a sexta. Há também uma tendência para alargar os horários
de atendimento tradicionais para as 20h dos dias úteis.
100% das telcos atende os seus clientes durante 24 horas por dia 7 dias por semana,
horário esse que também é praticado por 45,45% do sector financeiro.
Olhando para a dimensão das operações são os grandes CRC´s que apresentam um horário
mais alargado.

Horário de Funcionamento

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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QUAL O Horário de Funcionamento das Operações?

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 19

QUAL O Horário de Funcionamento das Operações?

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 40

Horário de Funcionamento

Fonte: Grupês Serviços
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Outsourcing
Definição
«Outsourcing is defined as moving an internal business function or service of a company to
an outside provider, which is usually referred to as third-party provider, customer service
provider, outsource vendor, or business partner.
Outsourcing eliminates the performance of the task inside the company.(...)
Outsourcing enables companies to focus on selected parts of their business, while they pay
another company to focus on another aspect of business»
Anton, Jon e Carr, Lori, Selecting a Teleservices Partner,
The Anton Press, Santa Maria, California, 2005

Vantagens e desvantagens
Como vantagens potenciais do Outsourcing poderia destacar:
• Redução de custos
• Passagem de custos fixos para variáveis
• Foco no Core Business
• Melhoria da Qualidade do Serviço via especialização
• Ganhos de conhecimento e experiência operacional
• Garantia contratual e controlo de performance
• Acesso a mais vasta “pool” de talentos
• Partilha de risco
• Maior flexibilidade na adaptação aos fluxos de trabalho e a novos processos
• Catalisador de mudança e inovação
Algumas desvantagens potenciais:
• Perda de alinhamento estratégico
• Menor lealdade / ligação à Empresa dos colaboradores do Outsourcer
• Processos de aquisição / renovação de serviços podem ser longos, complexos e com
impactos negativos no negócio
• A opinião pública tem uma visão normalmente pouco positiva
• Em muitos casos, os colaboradores do Outsourcer têm condições remuneratórias e contratuais inferiores
• O turnover é geralmente maior entre Outsourcers, especialmente se associado a desinvestimento nos Recursos Humanos
• Perda de competências pela Empresa
• Ganhos de produtividade tendem a ser conseguidos apenas pela via da redução de custos
laborais e não com melhorias tecnológicas ou de processos
• Perda de Controlo da Operação
O segredo para uma parceria bem sucedida consiste, naturalmente, em reforçar as vantagens e, sobretudo, mitigar as desvantagens potenciais do Outsourcing.
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Análise dos dados

Contratação em outsourcing
Seja como for, e tal como podemos verificar pelos resultados do Estudo, a esmagadora maioria das organizações contrata ou pensa vir a contratar serviços em Outsourcing - apenas 21%
não contrata nem pensa vir a contratar serviços em Outsourcing. Algumas notas adicionais
que decorrem da análise dos números:
• Este valor é curiosamente menor nos Contact Center especializados;
• Nos sectores Utilities e Telecom o outsourcing é particularmente forte (todos têm e pretendem continuar a ter serviços em Outsourcing);
• O outsourcing de recursos humanos é claramente dominante, representando valores superiores a 80% do total. As instalações e tecnologia representam cerca de um terço das operações. Os donos do CC, apesar das vantagens financeiras associadas ao chamado “Outsourcing Total”, mantém reservas em entregar ao Prestador estas valências, provavelmente
tendo em conta a potencial perda de controlo do negócio
• O outsourcing da tecnologia é mais evidente nos CC especializados, tendo em conta as
vantagens de escala assumidas por um Outsourcer. Pelo contrário, o Outsourcing de Recursos Humanos e tarefas administrativas/back-office/controlo de Qualidade tem mais peso
nos grandes CC.

Motivos para a contratação
Essencialmente, são três as razões que motivam a contratação em Outsourcing:
• Acesso a especialistas;
• Maior foco no core;
• Redução de custos.
Estes são particularmente relevantes nas operações de maiores dimensões, mas não são
transversais a todos os sectores económicos e tipo de operação.

Dificuldades na contratação
Destacam-se claramente duas dificuldades na contratação - Perda de controlo e falta de
conhecimento do negócio pelo prestador. São ainda significativas as dificuldades encontradas ao nível da Gestão da Qualidade e diferenças de Cultura organizacional. Estas dificuldades são encontradas qualquer que seja a dimensão, embora no caso dos maiores CC,
as questões associadas à confidencialidade também sejam significativas.

Critérios de Seleção
O Know-how e a experiência dominam claramente os critérios de selecção. A reputação, os
preços e a capacidade de oferecer soluções completas também são tidos em conta, mas em
menor escala.
O preço é particularmente relevante quando a dimensão é maior e no sector das Utilities.
A reputação é particularmente relevante no caso de CC especializados e no sector financeiro.
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Recomendações
Deixo finalmente o que considero serem as questões essenciais a ter em conta na relação
entre o Dono do CC e o Outsourcer:
1. Manter o Focus nos Service Level Agreements, observados periodicamente;
2. Avaliar a Satisfação/Fidelização do Cliente Final;
3. Não menorizar as “outras tarefas” e os canais “não voz”;
4. Reunir formal e regularmente com o parceiro;
5. Respeitar o papel do Outsourcer;
6. Ser Rigoroso;
7. Praticar o reforço positivo;
8. Formar as equipas em parceria;
9. Envolver todos os colaboradores
10. Objectivo - Parceria win-win
Manuel Alçada
Services & Outsourcing – NextiraOne Portugal
Consultor e Formador

A empresa contrata serviços de outsourcing?
A EMPRESA CONTRATA SERVIÇOS DE OUTSOURCING ?

Fonte: Grupês Serviços

n= 40

A maior parte das organizações (66%%) contrata serviços de Outsourcing sendo que se
contarmos com os 8% que prevêem contratar, temos que mais de dois terços dos postos
de atendimento não pertencem à organização que detém o contact Center. Apenas 21% das
organizações não contratam nem esperam vir a contratar serviços de outsourcing para as
suas operações.
A contratação destes serviços é visível não só ao nível dos grandes CRC´s (68%) mas
também ao nível dos CRC´s especializados (62%) sendo que é nos contact centers especializados que ainda há margem para crescimento do serviço de outsourcing visto que 23%
das organizações prevêem a contratação deste tipo de serviço.
Numa análise por sector, destacamos que dos 3 sectores analisados apenas no sector
financeiro 9% das organizações não contrata este tipo de serviço.
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A empresa contrata serviços de outsourcing
para funções de call/contact center?

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

A empresa contrata serviços de outsourcing
para funções de call/contact center?

Fonte: Grupês Serviços
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A EMPRESA CONTRATA SERVIÇOS DE OUTSOURCING?

Fonte: Grupês Serviços
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NUM MODELO DE OUTSOURCING, A EMPRESA CONTRATA...

Fonte: Grupês Serviços
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Analisando as respostas recebidas, os recursos humanos são, destacadamente, os serviços
mais contratados por que recorre ao Outsourcing em que 90% das organizações contrata
agentes e 80% supervisores. Destaque-se esta opção por representar o maior custo do contact center, além da necessidade de flexibilizar/externalizar todas as questões relacionadas
com os recursos humanos (selecção, formação, necessidades pontuais de crescimento ou
decréscimo de recursos).
Relativamente às outras opções de outsourcing (Instalações, Tecnologia, Back Office, gestão
e controlo de qualidade) os valores são muito homogéneos, variam entre os 33% e os 50%.

num modelo de Outsourcing, A EMPRESA/ORGANIZAÇÃO CONTRATA:

Fonte: Grupês Serviços
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num modelo de Outsourcing, A EMPRESA/ORGANIZAÇÃO CONTRATA:

Fonte: Grupês Serviços
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NUM MODELO DE OUTSOURCING, A EMPRESA CONTRATA...

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 114
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Razões para contratar serviços
de Contact Center em Outsourcing
Ao analisarmos a razão que leva as organizações a contratar serviços de Outsourcing, 69%
das empresas respondem que lhes permite não só reduzir/controlar custos mas também
dirigir as suas energias para o seu core busines. Não menos importante, com 63% das
respostas é a necessidade de recorrerem a especialistas da área. As restantes razões estão
divididas pelas diversas opções de resposta e variam entre a redução de investimentos e
activos (25%), dificuldades na gestão de RH (19%) ou a cobertura de períodos de picos de
actividade (16%) apenas para citar as mais destacadas.
Ao analisarmos as respostas por dimensão as maiores discrepâncias encontram-se no
controlo de custos, que é mais importante para os grandes contact centers (85% vs 45%
dos contact centers especializados) e a dificuldade de gerir recursos que tem mais peso
para os contact centers de menor dimensão (36% vs 10%). O foco na sua própria actividade
continua a ser importante para ambas as dimensões (64% e 75%) bem como o acesso a
especialista nesta área de negócio com 55% e 70% respectivamente.

RAZÕES PARA CONTRATAR SERVIÇOS DE CONTACT CENTER EM OUTSOURCING

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 96

QUAIS AS 3 PRINCIPAIS RAZÕES QUE LEVARAM OU PODEM LEVAR A SUA EMPRESA
A CONTRATAR SERVIÇOS DE CALL/CONTACT CENTER EM OUTSOURCING?

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 60

QUAIS AS 3 PRINCIPAIS RAZÕES QUE LEVARAM OU PODEM LEVAR A SUA EMPRESA
A CONTRATAR SERVIÇOS DE CALL/CONTACT CENTER EM OUTSOURCING?

Fonte: Grupês Serviços

				

		

n= 96

RAZÕES PARA CONTRATAR SERVIÇOS DE CONTACT CENTER EM OUTSOURCING

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 96

MAIORES DIFICULDADES NA CONTRATAÇÃO DE OUTSOURCING

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 101
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As maiores dificuldades apontadas pelos inquiridos estão ao nível da falta de conhecimento
do negócio por parte do prestador e a possibilidade da perda do controlo do serviço ao
cliente (73% das respostas dadas) bem como a gestão e controlo de qualidade do serviço
prestado (58%) e as diferenças culturais entre as duas entidades que poderá influenciar o
serviço ao cliente (45%). Questões como os critérios de contratação ou redução de custo
por contacto são preocupações para apenas 9% dos participantes deste estudo

QUAIS os 3 maiores riscos/dificuldades na contratação
de serviços extrenos de call/contact center?

Fonte: Grupês Serviços

						

		

n= 57

QUAIS os 3 maiores riscos/dificuldades na contratação
de serviços extrenos de call/contact center?

Fonte: Grupês Serviços

							

n= 101

MAIORES DIFICULDADES NA CONTRATAÇÃO DE OUTSOURCING

Fonte: Grupês Serviços

					

n = 101
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A contratação de um serviço de outsourcing implica a selecção de um ou mais prestado,
baseado em critérios que garantam à organização que contrata esses serviços que as
suas expectativas serão cumpridas.
Questionando as organizações sobre quais os critérios de selecção de um outsourcer a
Experiência e a existência de casos de sucesso é o factor mais valorizado pelas entidades
contratantes com 83% das organizações a apontarem este critério como fundamental.
Também o Know how (71%) e a capacidade de oferecer soluções completas (46%) são
critérios que estão acima dos preços competitivos que é apenas o quinto critério mais
seleccionado com 40% das escolhas.
Olhando para as respostas por dimensão, gostaríamos de destacar que o preço competitivo é importante para 55% das grandes organizações contra apenas 15% dos Contact
Centers de pequena dimensão, sendo que este grupo valoriza muto mais o know how
(86%) e a experiência do outsourcer (77%).

PRINCIPAIS CRITÉRIOS na selecção DE OUTSOURCING

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 105

QUAIS os 3 principais critérios de selecção de um prestador
de serviços de call/contact center?

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 60

QUAIS os 3 principais critérios de selecção de um prestador
de serviços de call/contact center?

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 105
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PRINCIPAIS CRITÉRIOS NA SELECÇÃO DE OUTSOURCING

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 105

Recursos Humanos
A actividade dos Contact Centers, a nível global, regista cada vez mais uma tendência
de evolução positiva, revelando-se uma ferramenta imprescindível na gestão das organizações, ajudando a reduzir custos e proporcionando ao mesmo tempo uma flexibilidade
acrescida na relação entre o Cliente e a Empresa.
Em Portugal a curva de crescimento acompanha esta tendência, alargando-se a um conjunto diversificado de sectores e de actividades, perspectivando um melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis no mercado em unidades de menor dimensão e mais deslocalizadas gerando uma maior empregabilidade no sector.
Os clientes mais do que nunca, estão cientes do seu poder como consumidores e têm cada
vez mais controlo sobre a qualidade do serviço de apoio ao consumidor, ou seja, se não
ficarem satisfeitos não hesitam em abandonar uma empresa, tendo como consequência o
aumento da concorrência.
As empresas estão cientes desta realidade e apostam cada vez mais no serviço de apoio
ao cliente como uma vantagem competitiva. O mercado de trabalho dos calls centers tem
vindo a profissionalizar-se, contudo ainda assistimos a empresas a contratarem em regime
de recibos verdes, o que, de facto, não se enquadra legalmente.
Consideramos que a visão dos call centers tem vindo a inverter-se sendo considerada
uma actividade de potencial empregabilidade, onde se investe em formação de uma forma
constante.
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A média de idades da população de um Call Center em Portugal oscila entre os 20 e os 35,
embora exista também um número pouco significativo de elementos seniores. Regra geral
são estudantes a frequentar o ensino superior que procuram o call center como forma de
financiar as suas necessidades económicas imediatas.
No entanto, regista-se cada vez mais uma tendência crescente de licenciados à procura
do 1º emprego, procurando o Call center como porta de entrada no mundo do trabalho ou
mesmo como alternativa complementar a outra profissão com o objectivo de aumentar o
orçamento mensal.
De modo geral, os profissionais que trabalham em call centers em Portugal são pessoas
muito jovens, com pouca ou nenhuma experiência profissional e que, muitas vezes, experimentam num Call Center a sua 1ª experiência com o mercado de trabalho. Embora
os processos de selecção indiciem potencial para o desempenho da função, esperar que
estejam preparadas para enfrentarem determinadas situações que poderão surgir num call
center, é irreal. É necessário um acompanhamento constante com formação adequada,
tornando assim um call center, numa verdadeira organização de aprendizagem, onde os
jovens desenvolvem competências essenciais à sua vida profissional.
Uma das principais competências emocionais necessária num Call Center é o autoconhecimento e a autoconfiança. Por outro lado, o autocontrole é fundamental, uma vez que o
profissional deverá estar preparado para ouvir reclamações e até mesmo agressões verbais
do cliente.
A auto-motivação é também uma das mais importantes características, pois permite resistir ao stress e à pressão normalmente intrínsecas a esta função. A empatia e a assertividade constituem pilares para a resolução de problemas de relacionamento interpessoal e a
sociabilidade destaca-se enquanto habilidade para trabalhar em equipa. Um outro aspecto
é a capacidade de projectar o sorriso na voz no contacto telefónico, pois o cliente percebe
o estado de humor do operador.
A par das competências emocionais, destacam-se ainda as comunicacionais, oral e escrita, boa dicção, o gosto pelo contacto telefónico, os conhecimentos de informática e,
muitas das vezes, o domínio de línguas estrangeiras.
O dinamismo, pró-actividade, iniciativa e saber praticar uma escuta activa, encaminhar e
resolver por telefone são princípios fundamentais no atendimento telefónico. Para funções
de chefia, além das já focadas, destaca-se a orientação para resultados, a comunicação
eficaz e as competências de liderança.
O call center é uma porta de entrada para o mercado de trabalho em que os colaboradores
se enquadram numa actividade extremamente competitiva, em que a formação e o trabalho
por objectivos são as características principais. Os colaboradores poderão ter perspectivas
de evolução de carreira no âmbito do call center, que vão desde assistentes a supervisor,
até coordenador ou mesmo para outras áreas das empresas clientes ou ingressando no
quadro interno da Randstad/Tempo-Team. Temos casos de sucesso, em que os nossos
coordenadores de call center, detêm actualmente cargos de direcção nos nossos clientes.
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Como principais desafios, revela-se indispensável a implementação de legislação laboral
e de um código de conduta que regule o sector, de forma a uniformizar a actuação dos
diversos players existentes no mercado. A profissionalização do sector (valorização, credibilidade e notoriedade) a par da formação profissional e da qualificação do serviço oferecido são também objectivos a concretizar, e terá como resultado o aumento da eficácia e
consequentemente a credibilização da actividade de Contact Centers em Portugal
Carla Marques (Tempo Team)

Número de Operadores
NÚMERO DE OPERADORES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Numa análise macro das respostas dos participantes deste estudo, 59% das organizações
detêm operações com menos de 100 agentes, uma realidade alinhada com a dimensão do
nosso mercado, havendo no entanto 21% dos inquiridos com contact centers com mais de
500 operadores, dimensão considerável para um país como o nosso.
Numa análise por sector, são as telecomunicações e as Utilities que detêm o maior número
de operadores com 80% das empresas de telecomunicações com mais de 500 operadores
e 50% das Utilities com 401 a 500 Operadores

NÚMERO DE OPERADORES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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QUAL O Número de Operadores?
De 1 a 20 operadores
De 21 a 50 operadores
De 51 a 100 operadores
De 101 a 200 operadores
De 201 a 300 operadores

De 301 a 400 operadores
De 401 a 500 operadores
Mais de 500 operadores
NS / NR

Financeiro
18,18%
27,27%
27,27%
18,18%
0,00%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

De 21 a 50 operadores
De 51 a 100 operadores
De 101 a 200 operadores
De 201 a 300 operadores

De 301 a 400 operadores
De 401 a 500 operadores
Mais de 500 operadores
NS / NR
Fonte: Grupês Serviços

Telecomunicações
0,00%
0,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
80,00%
0,00%

			

QUAL O Número de Operadores?
De 1 a 20 operadores

Utilities
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%

Inhouse
25,00%
16,67%
16,67%
0,00%
16,67%
8,33%
0,00%
16,67%
0,00%

Outsourcing
11,11%
11,11%
33,33%
11,11%
0,00%
11,11%
0,00%
22,22%
0,00%

			

n= 19

Insourcing
12,50%
25,00%
25,00%
12,50%
0,00%
0,00%
12,50%
12,50%
0,00%
n= 40

Ao olharmos para o tipo de operação, constamos que o número de operadores não segue um
padrão identificável. 25% das operações inhouse têm até 20 operadores e 22,22% das operações
em regime de outsourcing têm mais de 500 operadores. Estes dados revelam que o recurso ao
outsourcer, ou ao insourcing não estão directamente ligados com a dimensão das operações.

% de operadores em part-time
% de Operadores em Part-time

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

% de Operadores em Part-time

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Olhando para a % de operadores em part-time percebemos a maioria das organizações
opta por não ter muitos operadores neste regime. O recurso a operadores em part-time
está cada vez mais ligado à necessidade de apoiar as horas de maior fluxo de chamadas
e também com alguns turnos. Desta forma 23% das organizações revela não ter nenhum
operador em part – time e apenas 3% das organizações apresenta mais de 90%. Olhando
para este dados por dimensão dos CRC, constata-se que 54% dos CRC especializados não
têm nenhum operador em regime de part-time.
75% das utilities têm no máximo 25% dos operadores em part-time e 40% das telecomunicações têm entre 25,01% e 50%. Já no sector financeiro 36,36% dos CRCs não têm
nenhum operador em part-time.
São as operações inhouse que apresentam menos operadores em part-time, sendo as
operações insourcing as que apresentam mais recursos neste regime.

QUAL É A PERCENTAGEM DE OPERADORES EM PART-TIME (MENOS DE 40 HORAS SEMANAIS)?

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 19

QUAL É A PERCENTAGEM DE OPERADORES EM PART-TIME (MENOS DE 40 HORAS SEMANAIS)?

Fonte: Grupês Serviços

n= 40

Número de operadores por supervisores
Número de Operadores por Supervisor

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Em questões de organização das equipas de atendimento, 36% das organizações afirmam
que têm menos de 9 operadores por cada supervisor sendo que acima de 16 operadores
por cada supervisor apenas se encontram 6% dos inquiridos.
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Estes valores demonstram uma preocupação crescente das organizações com a qualidade do
atendimento prestado, uma vez que a equipa de supervisão apresenta uma mais-valia para o
atendimento, sendo a sua principal função o apoio e esclarecimento de dúvidas dos operadores.

Número de Operadores por Supervisor

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

São os contact centers especializados que detêm o maior número de equipas com menos
de 9 operadores (85% das organizações). Nos contact centers de grandes dimensões
46% têm equipas com 13 a 16 operadores por cada supervisor e 38% 9 a 12 operadores
por supervisor.

Número de Operadores por Supervisor por Sector económico

Menos de 9 operadores
De 9 a 12 operadores
De 13 a 16 operadores
De 17 a 20 operadores
Mais de 20 operadores

NS / NR
Fonte: Grupês Serviços

Financeiro
45,45%
54,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Utilities
25,00%
0,00%
75,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Telecomunicações
20,00%
40,00%
40,00%
0,00%
0,00%
0,00%

				

n= 19

Numa análise sectorial, encontramos o menor número de operadores por supervisor no
sector Financeiro (45% com menos de 9 operadores e 55% entre 9 e 12 operadores) e no
sector das telecomunicações (20% e 40% respectivamente). 75% das utilities têm entre 13
e 16 operadores por supervisores.
Analisando estes dados por tipo de operação é ao nível do insourcing que se encontram
menos operadores por cada supervisor. 55,56% das operações em outsourcing têm entre 9
e 12 operadores e 66,66% das operações inhouse têm até 12 operadores por supervisor.

Menos de 9 operadores
De 9 a 12 operadores
De 13 a 16 operadores
De 17 a 20 operadores
Mais de 20 operadores

NS / NR
Fonte: Grupês Serviços

Inhouse
33,33%
33,33%
25,00%
0,00%
8,33%
0,00%

Outsourcing
33,33%
55,56%
11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
			

Insourcing
43,75%
12,50%
37,50%
6,25%
0,00%
0,00%
n= 40
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Número de Pessoal/Staff
Os contact centers, como qualquer empresa ou departamento, necessitam de equipas e staff
de apoio, desde coordenação à gestão, passando por departamentos de formação, recursos
humanos etc.

Número de Pessoal/Staff

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Número de Pessoal/Staff

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

33% dos inquiridos têm uma equipa de staff composta por mais de 45 elementos.
A dimensão da equipa de staff está directamente relacionada com a dimensão e funções do
contact center, sendo que 38% dos grandes Contact Centers têm mais de 45 elementos de staff
e 38% dos contact centers especializados responde que tem equipas de 6 a 15 pessoas.
Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

1 p e ssoa

0,00%

0,00%

0,00%

De 2 a 5 pessoas

9,09%

25,00%

0,00%

De 6 a 15 pessoas

18,18%

0,00%

0,00%

De 16 a 30 pessoas

36,36%

50,00%

40,00%

De 31 a 45 pessoas

18,18%

25,00%

0,00%

M ai s d e 45 p e s s o as

18,18%

0,00%

60,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NS/ NR

Fonte: Grupês Serviços

1 pessoa
De 2 a 5 pessoas
De 6 a 15 pessoas
De 16 a 30 pessoas
De 31 a 45 pessoas

Mais de 45 pessoas
NS / NR
Fonte: Grupês Serviços

Te l e co m u n i caçõ e s

		

Inhouse
0,00%
16,67%
25,00%
8,33%
16,67%
33,33%
0,00%

Outsourcing
0,00%
11,11%
11,11%
33,33%
11,11%
33,33%
0,00%

n= 19

Insourcing
0,00%
12,50%
18,75%
37,50%
12,50%
18,75%
0,00%
n= 40
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Índice de Rotatividade
Para obter os valores deste índice as organizações consideraram a rotatividade como sendo o
nº de saídas / ((nº de operadores em Janeiro + nº de operadores em Dezembro)/2) em 2010.

Rotatividade dos Operadores
INDICE DE ROTATIVIDADE DOS OPERADORES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Analisando as respostas dos participantes deste estudo, o índice de rotatividade esteve,
para a totalidade dos contact centers abaixo dos 45%, sendo que 62% teve uma rotatividade de operadores entre 1% e 15%. Apenas 3% dos contact centers manteve a totalidade
dos seus operadores, declarando que teve rotatividade nula. Os CRC especializados são
os únicos que apresentam operações com uma rotatividade nula (8%), por outro lado, são
também os CRC especializados que apresentam 15% das operações com uma rotatividade
entre 25,01% e 45%, valor superior aos 8% dos CRC grandes para este intervalo.
Dos sectores analisados individualmente conclui-se que nenhum deles teve uma rotatividade nula ao longo do ano de 2009, sendo o sector das utilities aquele que apresentou
menos rotatividade ao longo do ano.
8,33% das operações inhouse retiveram todos os seus recursos ao longo do ano em análise, não havendo nenhuma operação em outsourcing ou insourcing que o tivesse feito.

INDICE DE ROTATIVIDADE DOS OPERADORES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

Te l e co m u n i caçõ e s

R o tati vi d ad e n u l a

0,00%

0,00%

0,00%

E nt re 1% e 5% de rot at ividade

9,09%

25,00%

0,00%

E nt re 5, 01% e 15% de rot at ividade

45,45%

75,00%

40,00%

E nt re 15, 01% e 25% de rot at ividade

45,45%

0,00%

20,00%

E nt re 25, 01% e 45% de rot at ividade

0,00%

0,00%

40,00%

M ai s d e 45% d e ro tati vi d ad e

0,00%

0,00%

0,00%

NS/ NR

0,00%

0,00%

0,00%

Fonte: Grupês Serviços

Rotatividade nula
Entre 1% e 5% de rotatividade
Entre 5,01% e 15% de rotatividade
Entre 15,01% e 25% de rotatividade
Entre 25,01% e 45% de rotatividade

Mais de 45% de rotatividade
NS / NR
Fonte: Grupês Serviços

		

Inhouse
8,33%
33,33%
16,67%
33,33%
8,33%
0,00%
0,00%

n= 19

Outsourcing
0,00%
0,00%
55,56%
44,44%
0,00%
0,00%
0,00%

		

Insourcing
0,00%
18,75%
43,75%
18,75%
18,75%
0,00%
0,00%
n= 40

Promoção de Operadores
PROMOÇÃO DOS OPERADORES A OUTROS CARGOS
FORA DO CONTACT CENTER

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

PROMOÇÃO DOS OPERADORES A OUTROS CARGOS
FORA DO CONTACT CENTER

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Estudo de Benchmarking da Actividade de Contact Centers 2010

Como em qualquer organização a possibilidade de progressão na carreira é uma realidade
dentro dos contact centers, que é procurada e desejada pelos seus recursos. Assiste-se,
neste sector a progressão não só dentro do contact center mas também, à progressão
para fora do contact center integrando os operadores na actividade da empresa para a qual
prestavam serviço de atendimento. É comum dizer-se que o Contact Center é “uma escola”
pois com toda a formação e actividade intensiva no atendimento os operadores adquirem
um know how sobre o negócio da empresa que lhes permite ganhar vantagem perante
recursos externos à organização. As organizações começam cada vez mais a utilizar o
benefício de dispor de mão-de-obra formada e especializada não só nos seus processos
mas também no atendimento a clientes.
É com esta visão que se pretende analisar a atitude das organizações face aos seus colaboradores no contact center, detectando se existe um real interesse em aproveitar o knowhow destes novos profissionais, através de contratações internas.
Esta questão visa aferir as oportunidades de progressão dos operadores a outros cargos,
fora dos contact centers, sendo que é simples observar que aproximadamente 75% dos
inquiridos afirmam ter promovido operadores para cargos fora do seu contact center.
Por dimensão, destacamos apenas que na maioria dos contact centers de grande dimensão
(86%) houve lugar a este promoções de colaboradores contra os 54% dos contact centers
especializados.

Benefícios à disposição
dos Operadores
Benefícios à disposição dos Operadores

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 137
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Num universo competitivo em que os salários não variam muito de empresa para empresa,
os contact centers tendem a criar benefícios adicionais para tornar o seu ambiente de trabalho mais apelativo para os operadores e/ou criar condições que diminuam a rotatividade.
A mais usual é a existência de espaços de refeição, com 85% das organizações a disponibilizarem este tipo de espaço, actividades de grupo (59%), cantina (51%) ou actividades
de lazer ajudam a tornar o local de trabalho mais atractivo. Por outro lado a existência de
transportes (ou comparticipação das despesas de transporte) em 26% das empresas e o
pagamento de estudos/formação (18%) ajudam a complementar os salários.

Benefícios à disposição dos Operadores

Fonte: Grupês Serviços

n= 137

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

Transporte (transporte colectivo, ajuda
nas despesas, etc.).

27,27%

0,00%

40,00%

Cantina.

54,55%

0,00%

60,00%

Refeições (cozinha, copa, sala de jantar,
etc.).

90,91%

100,00%

100,00%

Pagamento de estudos externos e/ou
universitários.

18,18%

0,00%

40,00%

Actividades de lazer.

63,64%

0,00%

60,00%

Cuidados de crianças (infantário,
babysitters, etc.).

9,09%

0,00%

0,00%

Actividades de grupo.

72,73%

75,00%

80,00%

Outros.

72,73%

25,00%

80,00%

Não há benefícios adicionais.

0,00%

0,00%

0,00%

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 76
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Benefícios à disposição dos Operadores
Inhouse

Outsourcing

Insourcing

Transporte (transporte colectivo, ajuda nas
despesas, etc.).

25,00%

44,44%

18,75%

Cantina.

58,33%

55,56%

37,50%

Refeições (cozinha, copa, sala de jantar, etc.).

75,00%

100,00%

87,50%

Pagamento de estudos externos e/ou
universitários.

16,67%

44,44%

6,25%

Actividades de lazer.

33,33%

66,67%

43,75%

Cuidados de crianças (infantário, babysitters,
etc.).

0,00%

11,11%

6,25%

Actividades de grupo.

50,00%

66,67%

68,75%

Outros.

75,00%

77,78%

43,75%

Não há benefícios adicionais.

0,00%

0,00%

0,00%

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 137

Controlo de Qualidade
É difícil falar de qualidade num contact center sem referir Recursos Humanos. A forma
como se olha para os recursos humanos tem vindo a ser alterada ao longo dos anos e o
sector dos contact centers não é excepção. Hoje em dia é inegável o reconhecimento do
valor da mão-de-obra pelas organizações que tentam atrair e reter pessoal qualificado,
mão-de-obra com qualidade, capaz de gerar um diferencial competitivo.
Perante esta realidade verifica-se uma pressão natural para um salto ao nível da qualidade
apoiado nos recursos humanos (RH), através de políticas de desenvolvimento de pessoal
e de uma eficaz gestão dos RH.
O reconhecimento do potencial que está em cada colaborador de um contact center devese, em parte, à adopção pelas organizações de normas nacionais e internacionais de qualidade, que valorizam amplamente a qualificação dos RH, a aprendizagem continua e a coerência dos valores transmitidos e métodos de gestão da organização.
A importância de criar um diferencial competitivo cresce com o aumento da competitividade entre organizações, e também, porque os clientes/utilizadores estão cada vez mais
conscientes dos seus direitos e exigem às organizações melhores produtos e serviços.
Nos dias que correm é fundamental que as empresas obtenham níveis de satisfação elevados, apostando cada vez mais na prestação de serviços com qualidade. É fundamental
que os gestores das organizações compreendam os factores que determinam o nível de
qualidade da sua operação, de modo a conseguirem a fidelização dos seus clientes.
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O controlo da qualidade que é passada ao cliente pode ser definido como o conjunto de técnicas
e actividades operacionais usadas para cumprir os requisitos impostos pelas organizações, no
que à qualidade do serviço diz respeito.
Para que o controlo de qualidade seja eficaz e produza melhorias ao nível do serviço é essencial
realizar medições ao nível da qualidade percepcionada (inquéritos de satisfação e sugestões
de clientes) e qualidade medida (monitorizações e cliente mistério). Mas medir e avaliar não é
suficiente quando se pretendem resultados duradouros e melhorias ao nível da satisfação de clientes e de potenciais clientes. É necessário transformar todos os dados estatísticos recolhidos
em acções de formação, de briefings, de coachins e acompanhamentos aos operadores que
irão permitir colmatar falhas, individuais e colectivas de forma eficaz e precisa.

Formação contínua
Qualquer operação de contact center profissional reconhece a importância da formação
contínua para garantir os níveis de qualidade do seu serviço. Por um lado, temos clientes
com vontades e expectativas que mudam rapidamente, quase diariamente, por outro lado,
temos a necessidade de adaptar o serviço prestado às alterações do mercado, dos produtos e até da organização. A formação contínua deve então ser encarada como um apoio,
um suporte da diário da operação. Deve ser utilizada para colmatar falhas detectadas ao
nível das monitorizações, dos inquéritos a clientes, etc. e também como forma de garantir
a qualidade do conhecimento técnico e comportamental dos operadores.
A totalidade das organizações presentes neste estudo revela possuir planos de formação
contínua. Sendo que 46% afirma contratar formações externas que apoiam as formações
internas. Sectorialmente, há uma tendência nos três sectores para a formação contínua
ser dada dentro da organização pelo próprio pessoal. Esta tendência é também verificada
independentemente do tipo de operação. São os CRC´s especializados que mais formação
contínua contrata externamente.

FORMAÇÃO CONTÍNUA

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Existem planos de formação contínua?

existem planos de FORMAÇÃO CONTÍNUA?

Dentro da organização pelo próprio pessoal.
Contratam formações externas que apoiam as internas.
Realizam somente formações externas.
Não existem planos de formação contínua nem existirão.
Não existem planos de formação contínua mas vão existir.

NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

81,82%
36,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

50,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

			

n= 19
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existem planos de FORMAÇÃO CONTÍNUA?

Existem planos de formação contínua?

Dentro da organização pelo próprio pessoal.
Contratam formações externas que apoiam as internas.
Realizam somente formações externas.
Não existem planos de formação contínua nem existirão.
Não existem planos de formação contínua mas vão existir.

NS / NR

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

66,67%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

66,67%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

63,64%
36,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

FORMAÇÃO CONTÍNUA

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Horas de formação por operador
Já foi referida a importância da formação contínua, mas interessa agora perceber como é
que cada operador recebe essa formação. Quando questionadas sobre o número de horas
de formação que cada operador recebe anualmente, 56% das organizações refere dar mais
de 50 horas por ano.
A totalidade das telecomunicações dá mais de 50 horas de formação por ano aos seus operadores, valor este que apenas 25% das utilities acompanha e 54,55% do sector financeiro
também refere dar mais de 50 horas. Por tipo de operação, são as operações em regime de
outsourcing que mais horas de formação dão aos seus operadores (77,78%).
Analisando estes dados tendo em conta a dimensão da operação, podemos constatar que
62% dos centros especializados dão mais de 50 horas de formação por ano, mas são também os centros especializados os únicos a referirem dar apenas entre 1 a 5 horas (8%).

HORAS DE FORMAÇÃO ANUAL, POR OPERADOR

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Qual
é o número
de horas dede
formação
por operador
durante um ano?
qual
é o número
horas
de formação
por

Não há formação por operador
De 1 a 5 horas por ano
De 6 a 10 horas por ano
De 11 a 25 horas por ano
De 26 a 50 horas por ano

Mais de 50 horas por ano
NS / NR

operrador durante um ano?

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

0,00%
0,00%
0,00%
18,18%
27,27%
54,55%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
25,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 19

Qual é o número de horas de formação por operador durante um ano?

qual é o número de horas de formação por operrador durante um ano?

Não há formação por operador
De 1 a 5 horas por ano
De 6 a 10 horas por ano
De 11 a 25 horas por ano
De 26 a 50 horas por ano

Mais de 50 horas por ano
NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

0,00%
8,33%
0,00%
16,67%
25,00%
50,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
22,22%
77,78%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
18,75%
25,00%
56,25%
0,00%

				

n= 40

HORAS DE FORMAÇÃO ANUAL, POR OPERADOR

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Conteúdos de formação
a operadores e supervisores
Mas que conteúdos de formação são ministrados aos operadores e supervisores? Todas as
organizações presentes neste estudo afirmam dar formação em técnicas de atendimento
e comunicação. Outro tema predominante, a ser ministrado por 95% das organizações é a
gestão de conflitos, seguido da liderança/gestão de equipas (87%).
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CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO A OPERADORES E SUPERVISORES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 274

Que conteúdos de
de formação
são ministrados
aos operadores
e supervisores?
que conteúdos
formação
são
ministrados
aos operadores e supervisores?

Técnicas de atendimento / Comunicação
Gestão de conflitos
Negociação
Gestão de tempo
Liderança / Gestão de equipas

Motivação / Dinâmica de grupos
Identidade corporativa (Missão, visão, objectivos, etc.)
Técnicas de Coaching
Condução de reuniões, brain storms, focus groups
Processos de tomada de decisão
Outros.

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

100,00%
90,91%
72,73%
63,64%
90,91%
90,91%
81,82%
72,73%
27,27%
36,36%
45,45%

100,00%
100,00%
0,00%
25,00%
100,00%
100,00%
25,00%
25,00%
75,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
40,00%
0,00%
80,00%
40,00%
100,00%
100,00%
40,00%
0,00%
40,00%

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 139

Que conteúdos de
formação
são ministradossão
aos operadores
e supervisores? aos operadores e supervisores?
que conteúdos
de
formação
ministrados

Técnicas de atendimento / Comunicação
Gestão de conflitos
Negociação
Gestão de tempo
Liderança / Gestão de equipas

Motivação / Dinâmica de grupos
Identidade corporativa (Missão, visão, objectivos, etc.)
Técnicas de Coaching
Condução de reuniões, brain storms, focus groups
Processos de tomada de decisão
Outros.

Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

100,00%
91,67%
58,33%
50,00%
83,33%
83,33%
50,00%
75,00%
8,33%
41,67%
66,67%

100,00%
100,00%
66,67%
55,56%
100,00%
66,67%
100,00%
88,89%
33,33%
44,44%
44,44%

100,00%
93,75%
31,25%
43,75%
81,25%
81,25%
68,75%
56,25%
37,50%
6,25%
43,75%

		

n= 274

CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO A OPERADORES E SUPERVISORES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 274
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A duração da formação inicial pode ser um factor fundamental para o sucesso de uma operação. Facilmente se compreende que a duração desta formação pode estar intimamente
relacionada com a complexidade da função, variando por isso, por tipo de operação.
Apenas 10% das organizações referem dar mais de 240 horas de formação inicial. É importante referir que mais de metade das organizações (52%) dão até 120 horas de formação.
No sector financeiro 18,18% das organizações dão mais de 240 horas de formação. 50%
das utilities e 40% das telecomunicações dão entre 121 e 160 horas. 25% das operações
inhouse dão menos de 40 horas de formação inicial. Por dimensão, os CRC´s especializados encontram-se em dois extremos, uma vez que 23% da mais de 240 horas e 31% menos
de 40 horas, não sendo por isso possível encontrar um padrão.

DURAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 52

Qual é a duração da formação inicial, em dias e/ou horas?
qual
é a duração da formação inicial, em dias e/horas?
Financeiro

Utilities

Telecomunicações

9,09%
0,00%
18,18%
54,55%
0,00%
0,00%
18,18%

0,00%
25,00%
0,00%
25,00%
50,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
60,00%
0,00%
40,00%
0,00%
0,00%

Menos de 40 horas
De 40 a 80 horas
De 81 a 120 horas
De 121 a 160 horas
De 161 a 200 horas

De 201 a 240 horas
Mais de 240 horas

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 19

Qual é a duração da formação inicial, em dias e/ou horas?
qual
é a duração da formação inicial, em dias e/horas?
Menos de 40 horas
De 40 a 80 horas
De 81 a 120 horas
De 121 a 160 horas
De 161 a 200 horas

De 201 a 240 horas
Mais de 240 horas

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

25,00%
8,33%
16,67%
33,33%
0,00%
0,00%
16,67%

0,00%
11,11%
0,00%
55,56%
22,22%
0,00%
11,11%

12,50%
18,75%
37,50%
12,50%
12,50%
0,00%
6,25%

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

DURAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Certificações do Contact Center
54% das organizações afirma estar certificada pela ISO 9001/2000, sendo sem dúvida
alguma a norma mais divulgada a nível europeu, sendo a mais conhecida pelos consultores
e entidades certificadoras. Apesar de 28% das organizações revelarem que ainda não são
certificadas, 15% está já em processo de certificação, sendo este um dado bastante positivo para o nosso mercado.
Sectorialmente, 100% das telecomunicações está certificada pela ISO 9001/2000, no entanto, 45,45% das organizações do sector financeiro e 75% das utilities não têm qualquer
certificação. Realizando uma separação por dimensão, são os grandes centros aqueles que
afirmam possuir algum tipo de certificação, uma vez que 54% dos centros especializados
não possuem nenhuma certificação.

Certificações do CALL/Contact Center

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 52

Quais das seguintes certificações tem o Call/Contact Center?

quais das seguintes certificações tem o call/contact center?
ISO 9001/2000
EFQM
Six Sigma
Norma CRC
COPC

Outra.
Está em processo de certificação.
Não possui nenhuma certificação.

Financeiro
36,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,18%
18,18%
45,45%

Utilities
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
75,00%

Telecomunicações
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
60,00%
0,00%
0,00%

Quais das seguintes certificações tem o Call/Contact Center?

quais das seguintes certificações tem o call/contact center?
ISO 9001/2000
EFQM
Six Sigma
Norma CRC
COPC

Outra.
Está em processo de certificação.
Não possui nenhuma certificação.
Fonte: Grupês Serviços

Inhouse
50,00%
8,33%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
16,67%
25,00%

Outsourcing
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
55,56%
11,11%
11,11%

Insourcing
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,75%
12,50%
43,75%
n= 52
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CERTIFICAÇÕES DO CALL/CONTACT CENTER

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 52

Monitorizações de Qualidade
A realização de monitorizações de qualidade é talvez a forma de medição da qualidade mais
utilizada nos contact centers, seja ao nível do serviço ou do operador.
Ao analisar-se todas as respostas, detecta-se que todas as organizações presentes neste
estudo realizam monitorizações ao seu serviço. 28% das organizações refere realizar somente monitorizações internas ao seu serviço, contra 70% das organizações que realiza
monitorizações internas e externas, o que demonstra interesse em ter dados isentos que
permitem realizar uma comparação com as avaliações internas.
Numa análise sectorial 100% das utilities, 81,82% do sector financeiro e 60% das telecomunicações realiza monitorizações internas e externas ao seu serviço. São as operações em
regime de outsourcing que mais percentagem de organizações a realizarem monitorizações
externas e internas apresentam, este facto é perfeitamente normal, uma vez que para além
da própria organização o prestador também realiza monitorizações.

Monitorizações de Qualidade

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Realizam-se monitorização da qualidade dentro do Call/Contact Center?

realizam-se monitorização da qualidade dentro do call/contact center?
Não se realizam monitorizações de qualidade.
Realizam-se somente monitorizações internas.
Realizam-se monitorizações internas e externas.
Realizam-se somente monitorizações externas.
NS / NR

Financeiro
0,00%
18,18%
81,82%
0,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

Utilities
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

Telecomunicações
0,00%
40,00%
60,00%
20,00%
0,00%

			

n= 19

Realizam-se monitorização da qualidade dentro do Call/Contact Center?

realizam-se monitorização da qualidade dentro do call/contact center?
Não se realizam monitorizações de qualidade.
Realizam-se somente monitorizações internas.
Realizam-se monitorizações internas e externas.
Realizam-se somente monitorizações externas.
NS / NR

Inhouse
0,00%
33,33%
66,67%
0,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

Outsourcing
0,00%
11,11%
88,89%
0,00%
0,00%

Insourcing
0,00%
37,50%
62,50%
6,25%
0,00%

			

n= 40

Monitorizações de Qualidade

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Monitorizações Mensais
por Operador
A realização de monitorizações por operador permite mais do que conhecer a realidade do
contact center, conhecer os pontos fortes e fracos de cada operador, o que possibilita a
realização de acções, coachings e side by sides individuais e desenhados às necessidades
e características de cada operador.
Apenas 8% das organizações presentes neste estudo não realizam monitorizações por operador e 51% realiza mais de 6 avaliações por operador.
81,82% das organizações do sector financeiro e 60% das telecomunicações realiza mais
de 6 avaliações por operador, 75% das utilities realiza entre 4 e 6 avaliações.
Olhando para estes dados por tipo de operação verifica-se que são as operações inhouse
que menos monitorizações por operador realizam, por outro lado, são as operações em
regime de outsourcing que mais monitorizações realizam, o que pode ser explicado pela
obrigatoriedade de realizar este controlo de qualidade a pedido do cliente. Por dimensão,
são os CRC´s especializados os únicos que não realizam nenhuma monitorização por operador em 23% dos casos.
Para além de monitorizações individuais os contact centers também realizam monitorizações à sua operação, ao seu serviço como um todo.
Perante esta questão, 44% dos participantes refere realizar mais de 400 monitorizações
ao seu serviço num mês, apenas 8% não realiza monitorizações e 26% das organizações
realizam menos de 100 monitorizações ao seu serviço.
Por sector verifica-se, que 100% das telecomunicações e 75% das utilities realizam mais
de 400 monitorizações por serviço num mês. 62% dos grandes CRC´s realiza mais de
400 monitorizações e 23% dos CRC´s especializados não realiza este tipo de controlo de
qualidade.
Uma actividade que tem vindo a melhorar ao longo das várias edições deste estudo é
avaliação da correcção da tipificação/aderência ao processo definido. Encontramos 37%
das organizações que avaliam mais de 2% das suas interacções e apenas 5% não avaliam
a tipificação/registo/execução das interacções. Sectorialmente são as telecomunicações
que mais preocupações demonstram com a correcta tipificação demonstram, uma vez que
60% avalia mais de 2% das interacções. Esta preocupação é também visível ao nível das
operações em outsourcing, uma vez que 77,78% também avaliam mais de 2% das suas
interacções e ao nível dos grandes crc´s (42%).
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Monitorizações Mensais por Operador

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Qual é o é
número
de monitorizações
realizadas por operador
num mês?
qual
o número
de monitorizações
realizadas
por operador num mês?
Financeiro

Utilities

Telecomunicações

0,00%
9,09%
9,09%
27,27%
54,55%
0,00%

0,00%
0,00%
75,00%
25,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
40,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Não se realizam monitorizações por operador; somente a nível de
serviço.
Entre 1 e 3 monitorizações por operador.
Entre 4 e 6 monitorizações por operador.
Entre 6 e 10 monitorizações por operador.
Mais de 10 monitorizações por operador.

NS / NR
Fonte: Grupês Serviços

				

n= 19

Qual é o número de monitorizações realizadas por operador num mês?

qual é o número de monitorizações realizadas por operador num mês?
Não se realizam monitorizações por operador; somente a
nível de serviço.
Entre 1 e 3 monitorizações por operador.
Entre 4 e 6 monitorizações por operador.
Entre 6 e 10 monitorizações por operador.
Mais de 10 monitorizações por operador.

NS / NR
Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

16,67%
33,33%
25,00%
8,33%
16,67%
0,00%

0,00%
11,11%
0,00%
55,56%
33,33%
0,00%

6,25%
6,25%
31,25%
18,75%
37,50%
0,00%

				

n= 40

Monitorizações Mensais por OPERADOR

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Monitorizações POR SERVIÇO NUM MÊS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Q u al é o n ú m e ro d e m o n i to ri z açõ e s re al i z ad as p o r s e rvi ço n u m m ê s ?

qual é o número de monitorizações realizadas por serviço num mês?
Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

Te l e co m u n i caçõ e s

o p e rad o r.

0,00%

0,00%

0,00%

E nt re 1 e 49 m onit oriz aç ões por s erviç o.

9,09%

0,00%

0,00%

E nt re 50 e 99 m onit oriz aç ões por s erviç o.

18,18%

0,00%

0,00%

E nt re 100 e 199 m onit oriz aç ões por s erviç o.

18,18%

0,00%

0,00%

E nt re 200 e 299 m onit oriz aç ões por s erviç o.

18,18%

25,00%

0,00%

N ão s e re al i z am m o n i to ri z açõ e s p o r s e rvi ço ; s o m e n te a n íve l d e

En tre 300 e 400 m o n i to ri z açõ e s p o r s e rvi ço .
M ai s d e 400 m o n i to ri z açõ e s p o r s e rvi ço .
NS/ NR

9,09%

0,00%

0,00%

27,27%

75,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 19

Q u al é o n ú m e ro d e m o n i to ri z açõ e s re al i z ad as p o r s e rvi ço n u m m ê s ?

qual é o número de monitorizações realizadas por serviço num mês?
In h o u s e

O u ts o u rci n g

In s o u rci n g

N ão s e re al i z am m o n i to ri z açõ e s p o r s e rvi ço ; s o m e n te a
n íve l d e o p e rad o r.

16,67%

0,00%

6,25%

E nt re 1 e 49 m onit oriz aç ões por s erviç o.

25,00%

0,00%

18,75%

E nt re 50 e 99 m onit oriz aç ões por s erviç o.

16,67%

0,00%

6,25%

E nt re 100 e 199 m onit oriz aç ões por s erviç o.

8,33%

11,11%

6,25%

E nt re 200 e 299 m onit oriz aç ões por s erviç o.

8,33%

22,22%

6,25%

En tre 300 e 400 m o n i to ri z açõ e s p o r s e rvi ço .

0,00%

0,00%

6,25%

25,00%

66,67%

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

M ai s d e 400 m o n i to ri z açõ e s p o r s e rvi ço .
NS/ NR

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 40

Monitorizações POR SERVIÇO NUM MÊS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

AVALIAÇÃO DA CORRECÇÃO DA TIPIFICAÇÃO/ADERÊNCIA
AO PROCESSO DEFINIDO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

qual é a percentagem de avaliação da tipificação e/ou aderência
Qual é a percentagem de avaliação da tipificação e/ou aderência ao processo definido?
ao processo definido?
Não se avalia a tipificação/registo/execução de interacções
Entre 0,01% e 0,05% das interacções
Entre 0,05% e 0,10% das interacções
Entre 0,10% e 0,50% das interacções
Entre 0,51% e 1,00% das interacções

Entre 1,01% e 2,00% das interacções
Mais de 2,00% das interacções
NS / NR

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

9,09%
0,00%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
45,45%
9,09%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
75,00%

0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
20,00%
0,00%
60,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

qual
é a percentagem de avaliação da tipificação e/ou aderência
Q u al é a p e rce n tage m d e aval i ação d a ti p i fi cação e / o u ad e rê n ci a ao p ro ce s s o d e fi n i d o ?
ao processo definido?
In h o u s e

O u ts o u rci n g

In s o u rci n g

N ão s e aval i a a ti p i fi cação / re gi s to / e xe cu ção d e
i n te racçõ e s

9,09%

0,00%

6,25%

E nt re 0, 01% e 0, 05% das int eracções

0,00%

0,00%

0,00%

E nt re 0, 05% e 0, 10% das int eracções

18,18%

0,00%

6,25%

E nt re 0, 10% e 0, 50% das int eracções

0,00%

0,00%

12,50%

E nt re 0, 51% e 1, 00% das int eracções

9,09%

11,11%

12,50%

En tre 1,01% e 2,00% d as i n te racçõ e s

18,18%

0,00%

12,50%

M ai s d e 2,00% d as i n te racçõ e s

27,27%

77,78%

25,00%

NS/ NR

18,18%

11,11%

25,00%

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

AVALIAÇÃO DA CORRECÇÃO DA TIPIFICAÇÃO/ADERÊNCIA
AO PROCESSO DEFINIDO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Sistema de Gravação orientado
à Gestão de Qualidade
Os sistemas de gravação são cada vez mais utilizados numa vertente de apoio à qualidade.
Já não se olha para esta ferramentas como simples sistemas de gravação, mas sim como
ferramentas de apoio à gestão da qualidade. Estes sistemas permitem uma optimização
do trabalho de avaliação, auxiliam formações apoiadas em casos reais e é muito utilizado
ao nível do coaching individual. A aquisição destes sistemas e a sua utilização é cada vez
mais uma realidade das nossas organizações uma vez que 85% das organizações possui
um sistemas de gravação interno com avaliação de qualidade. Apenas 8% das organizações
refere não possuir este sistema.
Sectorialmente 90,91% das organizações do sector financeiro, 100% das utilities e 80%
das telecomunicações possuem um sistema interno de gravação orientado à qualidade. O
mesmo acontece com 75% das operações inhouse, 100% das operações em outsourcing
e 81,25% das operações insourcing. 96% dos grandes CRC´s também já reconheceu a importância de utilizar esta ferramenta, contra 23% dos CRC´s especializados que ainda não
possuem um sistema de gravação orientado à qualidade.

SISTEMA DE GRAVAÇÃO ORIENTADO À GESTÃO DA QUALIDADE

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

a organização dispõe de sistema de gravação de chamadas
orientado à gestão de qualidade?

A o rgan i z ação d i s p õ e d e s i s te m a d e gravação d e ch am ad as o ri e n tad o à ge s tão d e q u al i d ad e ?
Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

N ão s e p o s s u i s i s te m a n e m s e vai p o s s u i r n o fu tu ro .

0,00%

0,00%

Te l e co m u n i caçõ e s
0,00%

Não s e pos s ui s is t em a m as es t á a s er es t udada a s ua aquis iç ão.

9,09%

0,00%

0,00%

P os s ui-s e s is t em a de gravaç ão int erno s em avaliaç ão de qualidade.

0,00%

0,00%

20,00%

P os s ui-s e s is t em a de gravaç ão int erno c om avaliaç ão de qualidade.

90,91%

100,00%

80,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 19
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a organização dispõe de sistema de gravação de chamadas
A o rgan i z ação d i s p õ e d e s i s te m a d e gravação d e ch am ad as o ri e n tad o à ge s tão d e q u al i d ad e ?
orientado à gestão de qualidade?
In h o u s e

O u ts o u rci n g

In s o u rci n g

0,00%

0,00%

0,00%

16,67%

0,00%

6,25%

8,33%

0,00%

12,50%

qualidade.

75,00%

100,00%

81,25%

NS / NR

0,00%

0,00%

0,00%

N ão s e p o s s u i s i s te m a n e m s e vai p o s s u i r n o fu tu ro .
Não s e pos s ui s is t em a m as es t á a s er es t udada a s ua
aquis iç ão.
P os s ui-s e s is t em a de gravaç ão int erno s em avaliaç ão de
qualidade.
P os s ui-s e s is t em a de gravaç ão int erno c om avaliaç ão de

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

SISTEMA DE GRAVAÇÃO ORIENTADO À GESTÃO DA QUALIDADE

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Sistema de feedback
e reciclagem
Já se referiu e se identificou um conjunto de práticas e de meios que pertem recolher
informação avaliativa, quantitativa e qualitativa do serviço e também de cada operador.
Desta forma interessa agora perceber se efectivamente as organizações estão a utilizar
a informação recolhida, para aplicar acções individuais que permitam colmatar as falhas
encontradas.
80% das organizações a operarem em Portugal que responderam a este estudo referem
possuir um sistema de feedback e reciclagem dos operadores. A importância destes sistemas é também comprovada sectorialmente com 100% das utilities, 100% das telecomunicações e 81,82% do sector financeiro afirmarem possuir um sistema de reciclagem.
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Sistema de feedback e reciclagem dos operadores

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

existe
sistema
e de reciclagem
operadores
Existe sistema
de feedbackde
e de feedback
reciclagem de operadores
vinculado ao Sistemade
de Qualidade?
vinculado ao sistema de qualidade?
Não existe sistema de feedback.
Existe mas não está organizado.
O feedback realiza-se individualmente em função das necessidades
do operador.
O processo de feedback e reciclagem faz parte do Plano de
Qualidade e Formação da empresa.
NS / NR

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

18,18%

0,00%

0,00%

81,82%
0,00%

100,00%
0,00%

100,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

existe
sistema
dee defeedback
de reciclagem
de operadores
Existe sistema
de feedback
reciclagem de e
operadores
vinculado ao Sistema
de Qualidade?
vinculado ao sistema de qualidade?
Não existe sistema de feedback.
Existe mas não está organizado.
O feedback realiza-se individualmente em função das
necessidades do operador.
O processo de feedback e reciclagem faz parte do Plano de
Qualidade e Formação da empresa.
NS / NR

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

7,69%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

23,08%

0,00%

25,00%

69,23%
0,00%

100,00%
0,00%

75,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

Sistema de feedback e reciclagem DOS OPERADORES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Sistema de sugestões de clientes
Os inputs dados pelos clientes podem assumir um papel crucial dentro de uma organização, e mais especificamente dentro da operação e do serviço que é prestado ao cliente. É
extremamente importante que todas as acções de melhoria/mudança levadas a cabo pelas
organizações estejam alinhadas com as expectativas dos clientes.
Foi neste sentido que se procurou aferir se as organizações com contact centers em Portugal efectivamente utilizam alguma metodologia para recolher e tratar o feedback/sugestões
dadas pelos clientes, tendo em conta o serviço que lhes foi oferecido.
68% das organizações revela que existe um plano de sugestões integrado com o sistema
de gestão da Qualidade e melhoria na empresa.

Sistema de sugestões de clientes

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

existe sistema de sugestões de clientes que influencie futuras
Existe sistema de sugestões de clientes que influencie futuras modificações ou melhorias dentro da organização?
modificações e/ou melhorias dentro da organização?
Não existe sistema de sugestões dentro da organização
Existe mas as sugestões não são processadas no Call/Contact
Center
Existe mas cada departamento trata as suas sugestões
Recolhem-se sugestões mas não se põem em prática
Existe plano de sugestões integrado com o sistema de Gestão de
Qualidade e melhoria na empresa

NS / NR

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
27,27%
0,00%

75,00%
0,00%
0,00%

40,00%
20,00%
0,00%

72,73%
0,00%

25,00%
0,00%

40,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 19

existe sistema de sugestões de clientes que influencie futuras
Existe sistema de sugestões
de clientes
que influenciedentro
futuras modificações
ou melhorias dentro da organização?
modificações
e/ou
melhorias
da organização?
Não existe sistema de sugestões dentro da organização
Existe mas as sugestões não são processadas no Call/Contact Center
Existe mas cada departamento trata as suas sugestões
Recolhem-se sugestões mas não se põem em prática
Existe plano de sugestões integrado com o sistema de Gestão de
Qualidade e melhoria na empresa

NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

7,69%
0,00%
15,38%
0,00%

0,00%
0,00%
22,22%
0,00%

0,00%
31,25%
18,75%
0,00%

76,92%
0,00%

77,78%
0,00%

50,00%
0,00%

		

n= 40
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SISTEMA DE SUGESTÕES DE CLIENTES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Inquéritos de satisfação
de clientes
A medição da qualidade oferecida tem assumido ao longo dos anos um papel de destaque
cada vez maior. As organizações começam cada vez mais a perceber que a percepção do
cliente sobre o atendimento que recebeu nem sempre corresponde à avaliação que o contact center realizou daquele contacto.
É então fundamental perceber que falhas foram identificadas pelos clientes e que pontos
deveriam ser melhoradas para que efectivamente se possa prestar um atendimento de excelência, ganhando assim uma vantagem competitiva que irá permitir fidelizar clientes.
A forma mais usualmente utilizada para aferir a percepção do cliente é a realização de
inquéritos de satisfação aos clientes/utilizados do serviço.
Questionadas acerca da realização de inquéritos aos seus clientes apenas 8% das organizações afirma não realizar inquéritos aos seus clientes. Todas as outras demonstram considerar esta medição importante, estando a realização de inquéritos distribuída por vários intervalos. Há operações que efectuam inquéritos diariamente aos seus utilizadores, passando
por operações que realizam inquéritos, semanalmente, mensalmente, semestralmente e
mensalmente. A escolha da frequência com que se realizada esta actividade está relacionada
com questões orçamentais, mas também com o tipo de operação em questão.
Ao nível dos sectores mais representativos, todas as telecomunicações realizam inquéritos
diariamente a clientes/utilizadores que contactaram o serviço nos dias anteriores. 75% das
utilities aposta nos inquéritos semanais, e no sector financeiro a realização de inquéritos
está distribuída pelos vários intervalos temporais, não se encontrando um padrão.
Os CRC´s especializados (23%) são os únicos que afirmam não realizar inquéritos aos seus
clientes. 31% dos grandes CRC´s afirma realizar esta medição diariamente.
Outra forma de medir a qualidade do serviço é a realização de clientes mistério. Esta técnica
é especialmente utilizada quando se pretende testar/avaliar um cenário específico, uma
vez que permite a realização de perguntas orientadas a temas previamente definidos. Das
organizações presentes no estudo apenas 13% afirma não realizar qualquer tipo de cliente
mistério à sua operação. Por outro lado, 20% realiza diariamente, 25% anualmente e 38%
realiza ocasionalmente, tendo em conta os cenários que pretendem testar.
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INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 46

realizam-se inquéritos de satisfação de clientes/utilizadores
Realizam-se inquéritos decom
satisfação
clientes/utilizadores
relacionados com a gestão
do Call/Contact Center?
relacionados
a de
gestão
do call/contact
center?
Financeiro

Utilities

Telecomunicações

Não se realizam inquéritos de satisfação

8,33%

0,00%

0,00%

Realizam-se diariamente, a clientes/utilizadores que contactaram com
o Call/Contact Center, nos dois dias anteriores

8,33%

0,00%

100,00%

16,67%
0,00%

75,00%
0,00%

0,00%
0,00%

8,33%
0,00%
0,00%
0,00%
8,33%
16,67%

25,00%
75,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
40,00%
0,00%

0,00%
33,33%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Realizam-se semanalmente, a clientes/utilizadores que contactaram
com o Call/Contact Center, na semana anterior.
Realizam-se semanalmente, a clientes/utilizadores em geral
Realizam-se mensalmente a clientes/utilizadores que contactaram
com o Call/Contact Center, no mês anterior.

Realizam-se mensalmente a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se a cada 2 meses, a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se a cada 3 meses, a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se 2 vezes ao ano, a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se anualmente, a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se ocasionalmente a clientes/utilizadores que
contactaram com o Call/Contact Center, após o último inquérito
Realizam-se ocasionalmente a clientes/utilizadores em geral.
NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 38
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realizam-se inquéritos de satisfação de clientes/utilizadores
Realizam-se inquéritos de satisfação de clientes/utilizadores relacionados com a gestão do Call/Contact Center?
relacionados
com a gestão do call/contact center?
Não se realizam inquéritos de satisfação

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

16,67%

0,00%

6,25%

8,33%

33,33%

25,00%

25,00%
0,00%

11,11%
0,00%

25,00%
0,00%

25,00%
8,33%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%

11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
22,22%
22,22%

6,25%
18,75%
0,00%
6,25%
12,50%
6,25%

0,00%
0,00%
8,33%

0,00%
22,22%
0,00%

0,00%
12,50%
0,00%

Realizam-se diariamente, a clientes/utilizadores que contactaram com
o Call/Contact Center, nos dois dias anteriores
Realizam-se semanalmente, a clientes/utilizadores que contactaram
com o Call/Contact Center, na semana anterior.
Realizam-se semanalmente, a clientes/utilizadores em geral
Realizam-se mensalmente a clientes/utilizadores que contactaram com
o Call/Contact Center, no mês anterior.

Realizam-se mensalmente a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se a cada 2 meses, a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se a cada 3 meses, a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se 2 vezes ao ano, a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se anualmente, a clientes/utilizadores em geral.
Realizam-se ocasionalmente a clientes/utilizadores que
contactaram com o Call/Contact Center, após o último inquérito
Realizam-se ocasionalmente a clientes/utilizadores em geral.
NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

n= 46

INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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ACÇÕES DE CLIENTES MISTÉRIO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Realizam-se acções de Cliente Mistério ao Call/Contact Center?

realizam-se acções de cliente mistério ao call/contact center?
Não se realizam acções de Cliente Mistério.
Realizam-se diariamente
Realizam-se semanalmente
Realizam-se mensalmente
Realizam-se a cada 2 meses

Realizam-se a cada 3 meses
Realizam-se 2 vezes ao ano
Realizam-se anualmente
Realizam-se ocasionalmente
NS / NR

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

18,18%
18,18%
0,00%
18,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
45,45%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%

0,00%
40,00%
0,00%
40,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

Realizam-se acções de Cliente Mistério ao Call/Contact Center?
realizam-se
acções de cliente mistério ao call/contact center?
Não se realizam acções de Cliente Mistério.
Realizam-se diariamente
Realizam-se semanalmente
Realizam-se mensalmente
Realizam-se a cada 2 meses

Realizam-se a cada 3 meses
Realizam-se 2 vezes ao ano
Realizam-se anualmente
Realizam-se ocasionalmente
NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

Inhouse

Outsourcing

Insourcing

23,08%
23,08%
0,00%
15,38%
0,00%
0,00%
0,00%
7,69%
30,77%
0,00%

11,11%
44,44%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
44,44%
0,00%

6,25%
6,25%
0,00%
43,75%
0,00%
0,00%
6,25%
0,00%
37,50%
0,00%

		

n= 40

ACÇÕES DE CLIENTE MISTÉRIO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Benchmarking
A realização de benchmarkings demonstra uma preocupação por parte das organizações
pela procura das melhores práticas do seu sector que conduzirão a um desempenho superior. Estes estudos são vistos como um processo positivo e pró-activo através do qual
uma organização estuda outras organizações em determinadas tarefas específicas, a fim de
melhorar o seu desempenho.
“As organizações adquirem vantagens competitivas com actos de inovação. Elas abordam a
inovação no sentido lato, que compreende as notas tecnologias bem como novos caminhos
para fazer coisas…”
Michael Porter (1990)
“Processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das organizações e respectivas funções ou processos face ao que é considerado “o melhor nível”,
visando não apenas a equiparação dos níveis de performance, mas também a sua ultrapassagem”
DG III – Indústria da Comissão Europeia, 1996
Das organizações presentes neste estudo 59% realiza este tipo de estudos anualmente ou
ocasionalmente. Apenas 18% das organizações afirma realizar benchmarkings mensalmente
com empresas do mesmo sector.

Benchmarking

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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realizam-se estudos de benchmarking relacionados com a gestão
Realizam-se estudos de benchmarking relacionados com a gestão do Call/Contact Center?
do call/contact center?
Não se realizam estudos de benchmarking

Financeiro

Utilities

Telecomunicações

9,09%

0,00%

0,00%

27,27%
0,00%

0,00%
0,00%

40,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

20,00%
0,00%

9,09%
0,00%

0,00%
25,00%

40,00%
0,00%

45,45%
9,09%
0,00%

0,00%
75,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

Realizam-se mensalmente com empresas/organizações do mesmo
sector económico
Realizam-se mensalmente com empresas/organizações em geral.
Realizam-se a cada 3 meses, com empresas/organizações do mesmo
sector económico
Realizam-se a cada 3 meses, com empresas/organizações em geral

Realizam-se 2 vezes ao ano, com empresas/organizações do
mesmo sector económico
Realizam-se 2 vezes ao ano, com empresas/organizações em geral
Realizam-se anualmente, com empresas/organizações do mesmo
sector económico
Realizam-se anualmente, com empresas/organizações geral
Realizam-se ocasionalmente com empresas/organizações do
mesmo sector económico
Realizam-se ocasionalmente com empresas/organizações em geral.
NS / NR

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

realizam-se
estudos de benchmarking relacionados com a gestão
Realizam-se estudos de benchmarking relacionados com a gestão do Call/Contact Center?
do call/contact center?
Inhouse

Outsourcing

Insourcing

16,67%

0,00%

12,50%

25,00%
0,00%

44,44%
0,00%

6,25%
0,00%

Realizam-se a cada 3 meses, com empresas/organizações em geral

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
6,25%

Realizam-se 2 vezes ao ano, com empresas/organizações do
mesmo sector económico

0,00%

Não se realizam estudos de benchmarking
Realizam-se mensalmente com empresas/organizações do mesmo
sector económico
Realizam-se mensalmente com empresas/organizações em geral.
Realizam-se a cada 3 meses, com empresas/organizações do mesmo
sector económico

0,00%

12,50%

Realizam-se 2 vezes ao ano, com empresas/organizações em geral
Realizam-se anualmente, com empresas/organizações do mesmo
sector económico
Realizam-se anualmente, com empresas/organizações geral

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
16,67%

11,11%
22,22%

18,75%
6,25%

Realizam-se ocasionalmente com empresas/organizações do
mesmo sector económico
Realizam-se ocasionalmente com empresas/organizações em geral.
NS / NR

25,00%
8,33%
8,33%

22,22%
0,00%
0,00%

12,50%
25,00%
0,00%

Fonte: Grupês Serviços
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Benchmarking

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
127

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Estudo de Benchmarking da Actividade de Contact Centers 2010

Indicadores de Desempenho
Diversos autores referem que as métricas são uma chave essencial e imprescindível para a
melhoria contínua das organizações. No caso específico dos Contact Centers, esta necessidade de medir e analisar Indicadores de Desempenho torna-se ainda mais crucial, uma vez
que esta actividade, totalmente suportada por sistemas de informações, permite recolher as
mais variadas métricas, em todo o âmbito da prestação de serviços, com um custo reduzido
de produção e análise da informação.
O próprio Selo de Qualidade APCC inclui, no Modelo de Auditoria das Operações Inbound,
vários controlos relativos aos seguintes Indicadores de Desempenho:
• Indicador de TMA – Tempo Médio de Atendimento ou Duração das Chamadas,
• Indicador de taxa de atendimento em 30 segundos – Taxa de Bom Serviço ou Nível de
Atendimento ou SLA (Service Level Agreement),
• Indicador de Qualidade da Previsão da Actividade / Dimensionamento do Serviço,
• Indicador de FCR – First Call Resolution,
• Indicador de Qualidade Interna – resultado das Monitorias,
• Indicador de Satisfação do Cliente Final – resultado de inquérito de Satisfação.
Por sua vez, o Modelo de Auditoria das Operações Outbound do Selo de Qualidade APCC
inclui vários controlos relativos aos seguintes Indicadores de Desempenho:
• Indicador de taxa de vendas com sucesso,
• Indicador de taxa de chamadas que atingem contacto útil,
• Indicador de taxa de silêncio no predictive dialing.
Com base na experiência acumulada ao longo do ano de 2010 em Auditorias aos candidatos
ao Selo de Qualidade APCC, e desde o ano de 2000 em Consultoria na área dos Contact Centers em Portugal, as principais Best Practices actuais em termos de KPI (Key Performance
Indicators) resumem-se em 3 vertentes:
• Existem Indicadores e processos extremamente evoluídos para medir, controlar e melhorar a Resolução ao 1º Contacto, KPI que no passado era essencialmente medido a posteriori através da taxa de Reincidência. A actual tendência para a pro-actividade neste domínio
contribui certamente para o aumento da satisfação dos Clientes,
• Começam a ser utilizados sistemas de supervisão de Centros que permitem ter acesso,
numa consola central de coordenação, à totalidade do set de Indicadores sobre os Recursos
em actividade, e sobre o seu desempenho. Estes sistemas permitem realizar uma supervisão
em tempo real à distância, e consultar o currículo de formação e as Monitorias de cada
Operador,
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• Nota-se um claro aumento do nível de sofisticação, fiabilidade e abrangência dos sistemas
de incentivos dos Recursos Humanos. Os sistemas actualmente mais evoluídos permitem
a definição de objectivos baseados num set alargado de Indicadores, e o seu seguimento
automático através de um tableau de bord individual de cada Operador. Para ser completo,
o set de Indicadores deve idealmente incluir KPIs de SLA, TMA, FCR e taxa de Reincidência,
indicador de Qualidade Interna, indicador de Satisfação do Cliente e Produtividade.
Rémi Galipeau – Managing Partner – Active Brain, Consultores de Gestão
A Active Brain, especializada na área do Customer Relationship Management, possui uma
experiência sectorial forte na área dos Contact Centers. Desenvolveu um know-how comprovado na concepção e na implementação de programas de Acreditação de Empresas e de
Recursos Humanos, na área dos Contact Centers e dos Serviços Técnicos de Operações e
Engenharia.
A Active Brain é o parceiro exclusivo escolhido:
• Pela APCC para desenvolver e operacionalizar o Selo de Qualidade, que vem fortalecer o
esforço para a melhoria do sector de Contact Centers e do tecido empresarial em Portugal,
• Pela AproCS para garantir a concepção de um Processo de Certificação de Profissionais
de Customer Service e operacionalizar um processo rigoroso e eficiente de Acreditação das
entidades formadoras.

Indicadores de chamadas
O obtenção dos indicadores de chamadas costuma ser um processo fácil e rápido, uma vez
que estes estão disponíveis até na tecnologia mais simples. Historicamente, estes indicadores foram os primeiros a surgir dado que havia a necessidade de medir para poder planear e
melhorar o atendimento.
Para uma melhor compreensão de alguns dos indicadores aqui apresentados faz-se aqui uma
resumida apresentação dos mesmos:
• Tempo médio de espera para ser atendido: Trata-se do tempo que decorre desde que a
chamada chega à central telefónica e é entregue a um operador em x segundos. Inclui o tempo
de espera na fila de espera. É também frequentemente conhecido por ASA – Average Speed
of Answeer.
• Nível de atendimento de chamadas: o nível de atendimento é a percentagem de chamadas
recebidas que são atendidas ou é a 100-taxa de abandono, ou seja, 100 percentagem de
chamadas abandonadas antes de serem atendidas.
• Nível de serviço: é a percentagem de chamadas atendidas em menos de x segundos.
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Duração das Chamadas
Analisando a duração das chamadas, verifica-se na maior parte das organizações as chamadas
encontram-se distribuídas entre os 2 e 5 minutos (82%). 10% das organizações apresenta uma
duração das suas chamadas superior a 6 minutos. Numa análise por dimensão, os contact centers especializados têm, percentualmente, chamadas mais longas (31% com chamadas entre os
3 e os 4 minutos e 38% com chamadas entre os 4 e os 5 minutos) do que os contact centers de
grande dimensão em que 35% destes têm chamadas entre os 2 e os 3 minutos.
No sector Financeiro a 55% das organizações tem chamadas entre os 4 e os 5 minutos,
nas telecomunicações 80% das organizações distribuem-se pelos intervalos 3 a 4 e 4 a 5
minutos. As Utilities estão um pouco mais dispersas repartindo as suas chamadas pelos 4
intervalos (2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 e 5 a 6 minutos) de igual modo.
Ao nível das operações em outsourcing, insourcing ou inhouse, não há um padrão para a
duração das chamadas em cada um destes tipos de operação.

Duração das Chamadas

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Duração das Chamadas

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Duração das chamadas

Fonte: Grupês Serviços

n = 19

Duração das chamadas

Fonte: Grupês Serviços

n = 40

Colocação em hold durante
a chamada
Ao analisarmos os tempos de colocação em hold durante as chamadas, averigua-se que
há uma tendência para evitar colocar os clientes em hold, e para reduzir ao máximo estes
tempos com 64% das organizações com tempos de hold inferiores a 30 segundos.

Colocação em Hold durante a Chamada

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Relativamente aos tempos de hold nas chamadas por dimensão, tanto os grandes contact
centers como os contact centers especializados estão alinhados, sendo que 64% e 66%
respectivamente, têm momentos de pausa abaixo dos 30 segundos.
Por sector são as instituíções financeiras e as telecomunicações que detêm maior tempo
de hold com 55% e 60% respectivamente a terem tempos de espera entre os 31 e os 60
segundos. 75% das utilities referem temps de hold entre os 10 e os 20 segundos.
30% das operações inhouse têm um tempo de hold inferior a 10 segundos, por outro lado 66,67%
das operações em outsourcing têm entre 31 e 60 segundos de hold durante as chamadas.
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Colocação em Hold durante a Chamada

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

Colocação em Hold durante a Chamada

Fonte: Grupês Serviços

n= 40

Tempo médio para ser atendido
O DL 134/2010 veio regulamentar o sector dos contact centers em vários domínios. No que
ao tempo para ser atendido diz respeito, veio impor o limite de 60 segundos para o cliente
ser atendido. Questionando as organizações sobre esta matéria, constata-se que 95% das
organizações cumprem actual legislação atendendo as chamadas antes dos 60%, sendo
que 50% atendem entre os 16 e os 30 segundos.

Tempo Médio para ser Atendido

Fonte: Grupês Serviços
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Tempo Médio para ser Atendido

Fonte: Grupês Serviços
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Tempo Médio para ser Atendido

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

Tempo Médio para ser Atendido

Fonte: Grupês Serviços

n= 40

% de chamadas transferidas
% de Chamadas Transferidas

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

% de Chamadas Transferidas

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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A necessidade de transferir uma chamada para um colega ao departamento, pode significar
pouca autonomia por parte dos operadores e elevar os tempos de atendimento. Verifica-se
que 11% das organizações em estudo não realizou qualquer transferência das suas chamadas, sendo que 50% das organizações apenas transferiu um máximo de 2% das chamadas
atendidas. Quer isto dizer que as operações em Portugal estão cada vez mais autónomas
e eficientes. Olhando para estes dados por dimensão de contact center, são os centros
especializados que mais chamadas transferidas apresentam.
As utilities transferiram entre 0,01% e 2% das suas camadas, sendo que 9,09% dos contact
centers do sector financeiro transferiu mais de 10% das chamadas, valor que pode estar
relacionado com a necessidade do cliente falar directamente com o gestor do seu processo, como frequentemente acontece nas companhias de seguros.
58,33% das operações inhouse e 55,56% das operações em outsourcing transferiram
entre 0,01% e 2% das suas chamadas. 50% das operações em insourcing transferiu mais
de 2% das suas chamadas.

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

Fonte: Grupês Serviços

n= 40

Nível de atendimento
Olhando para o nível de atendimento das organizações presentes neste estudo verifica-se
que 56% têm um nível de atendimento superior a 95%. Apenas 5% das organizações apresentam valores inferiores a 5%.
Dividindo os inquiridos por dimensão, são os CRC grandes que maior nível de atendimento
apresentam com 62% das organizações com um nível de atendimento acima dos 95%.
A totalidade das utilities apresenta um nível de atendimento acima dos 95%, sendo o sector
financeiro o único com valores abaixo dos 90%.

NÍVEL DE ATENDIMENTO

Fonte: Grupês Serviços
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NÍVEL DE ATENDIMENTO

Fonte: Grupês Serviços
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NÍVEL DE ATENDIMENTO DAS CHAMADAS

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

NÍVEL DE ATENDIMENTO DAS CHAMADAS

Fonte: Grupês Serviços

n= 40

Número médio de chamadas
por operador por hora
número médio de CHAMADAS POR OPERADOR, POR HORA

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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A realização de objectivos por parte dos operadores costuma estar presente na maioria das
operações de contact centers em Portugal. O número médio de chamadas atendidas por operador por hora está directamente relacionado com a duração das chamadas, mas também
com a realização de outras tarefas por parte do operador ou não.
Para o ano em análise, verifica-se 59% das organizações atende até 10 chamadas por operador numa hora. Apenas 8% das organizações afirma que os seus operadores atendem mais
de 15 chamadas numa hora.
Olhando para estes dados divididos por dimensão dos contact centers, verifica-se que os
CRC especializados com os únicos em têm operadores atender até 5 chamadas numa hora.
Por outro lado, são os CRCs grandes os únicos com mais de 15 chamadas por hora por
operador.
É nas telecomunicações que se regista o maior número de chamadas atendidas por operador
por hora. Cerca de 70% das organizações do sector financeiro atende até 10 chamadas por
operador. A totalidade das utilities atende entre 5 e 10 chamadas por operador numa hora.
Ao nível do tipo de operação, apenas nas operações inhouse os operadores atendem menos de 5 chamadas por hora. Sendo que nos três tipos de operação cerca de 50% das
organizações atende entre 5 e 19 chamadas por operador por hora.

tempo médio de CHAMADAS POR OPERADOR, POR HORA

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

NÚMERO MÉDIO DE CHAMADAS ATENDIDAS POR OPERADOR POR HORA

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

NÚMERO MÉDIO DE CHAMADAS ATENDIDAS POR OPERADOR POR HORA

Fonte: Grupês Serviços

n= 40
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Indicadores de Resolução
Poderá afirmar-se que os indicadores de resolução estão mais alinhados com as expectativas dos clientes do que com as chamadas propriamente ditas, dado que em última análise
a resolução será aquilo que os clientes procuram. Este ponto faz surgir uma questão: como
é medida a resolução? De uma perspectiva interna, ou seja, quando o CRC entende que
resolveu a solicitação, ou de uma perspectiva externa, quando o cliente considera que a
sua solicitação foi efectivamente resolvida? Na perspectiva interna, os resultados obtidos
podem revelar uma visão menos precisa da resolução, quando na perspectiva externa, os
resultados terão obviamente que passar por questionar o cliente pois só ele poderá dar a
sua visão.
Para o correcto aproveitamento deste tipo de informação, o desejável é que esta venha em
tempo útil, sendo por isso necessário levar em consideração, o Tempo Médio de Resposta,
o intervalo de tempo em que a organização dá feedback ao cliente sobre a solicitação e o
Tempo Médio de Resolução, onde a solicitação é de facto resolvida.
Um dos indicadores mais utilizados é a Resolução ao 1º Contacto que mede a percentagem
de casos em que o cliente só precisou de efectuar um contacto para ter a sua solicitação
resolvida.
Para além dos indicadores já referidos, encontram-se ainda outros indicadores importantes:
Percentagem de Resolução de Solicitações, isto é, a capacidade de resolver as solicitações
dos clientes; e a Percentagem de Resolução das Reclamações, isto é, a capacidade de
analisar, resolver e corrigir erros apontados pelos clientes.
A resolução ao primeiro contacto, ou FCR – First Call Resolution, é a percentagem de
chamadas resolvidas num único contacto.
Das organizações que responderam ao inquérito aplicado, 68% afirma que resolvem mais
de 85% das solicitações ao primeiro contacto. É importante destacar que 33% dos grandes
CRC resolvem mais de 97% das solicitações ao primeiro contacto. Os inquiridos revelam
ainda que este indicador é maioritariamente obtido através dos seus sistemas e aplicações, no entanto, 29% dos grandes CRC revela realizar inquéritos aos seus clientes/utilizadores como forma de medirem este indicador. Para 75% das utilies a resolução ao primeiro
contacto é superior a 97%, já a totalidade das telecomunicações tem uma resolução ao
primeiro contacto superior aos 75%.

139

Estudo de Benchmarking da Actividade de Contact Centers 2010

Resolução ao 1º contacto
Resolução ao PRIMEIRO Contacto

Fonte: Grupês Serviços
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Resolução ao PRIMEIRO Contacto

Fonte: Grupês Serviços
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Resolução ao 1º Contacto

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 19

Resolução ao 1º Contacto

Fonte: Grupês Serviços

n= 40
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Processo de medição da resolução
ao 1º contacto
MEDIÇÃO DA RESOLUÇÃO AO PRIMEIRO CONTACTO

Fonte: Grupês Serviços
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MEDIÇÃO DA RESOLUÇÃO AO PRIMEIRO CONTACTO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Resolução das solicitações
Olhando para as solicitações excluindo as reclamações, 38% das organizações mostra resolver 100% das suas solicitações. Analisando estes dados por dimensão da operação, 46%
dos grandes CRC resolvem a totalidade das suas solicitações e 92% dos CRC especializados
resolvem mais de 90% das solicitações excluindo reclamações.
É no sector financeiro que se registam mais organizações a resolverem 100% das suas
solicitações.
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Ao nível do tipo de operação, encontra-se um valor bastante expressivo nos CRC com
op-erações em regime de outsourcing, uma vez que a totalidade destes contact centers
afirma resolver 100% das suas solicitações.
Este indicador é, à semelhança do anterior, medido através dos sistemas e aplicações das
organizações.
Para 42% das organizações o tempo médio de resposta é inferior a 2 horas. Convém realçar que
para 8% dos CRC especializados o tempo de resposta é superior a 3 dias.
As telecomunicações são o sector com um tempo de resposta mais reduzido, uma vez que 80%
das suas organizações respondem às solicitações dos seus clientes em menos de 2 horas.

SOLICITAÇÕES (SEM RECLAMAÇÕES) RESOLVIDAS

Fonte: Grupês Serviços
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SOLICITAÇÕES (SEM RECLAMAÇÕES) RESOLVIDAS
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RESOLUÇÃO DAS SOLICITAÇÕES, EXCLUINDO RECLAMAÇÕES

Fonte: Grupês Serviços
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Fonte: Grupês Serviços
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MEDIÇÃO DA RESOLUÇÃO DE SOLICITAÇÕES

Fonte: Grupês Serviços
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MEDIÇÃO DA RESOLUÇÃO DE SOLICITAÇÕES

Fonte: Grupês Serviços
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Tempos de resposta e resolução
das solicitações
tempo médio de resPOSTA

Fonte: Grupês Serviços
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tempo médio de resPOSTA

Fonte: Grupês Serviços
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TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA, EM DIAS E/OU HORAS

Fonte: Grupês Serviços
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TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA, EM DIAS E/OU HORAS

Fonte: Grupês Serviços
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Tempos de resolução
das solicitações
tempo médio de RESOLUÇÃO

Fonte: Grupês Serviços
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tempo médio de RESOLUÇÃO

Fonte: Grupês Serviços
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tempo médio de RESOLUÇÃO
Financeiro
45,45%
0,00%
9,09%
0,00%
27,27%
18,18%
0,00%

Menos de 2 horas
Entre 2 e 3,99 horas
Entre 4 e 7,99 horas
Entre 8 e 11,99 horas
Entre 12 e 23,99 horas
Entre 1 e 3 dias
Superior a 3 dias
Fonte: Grupês Serviços

Utilities
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
75,00%
0,00%

Telecomunicações
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
40,00%
40,00%
0,00%
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tempo médio de RESOLUÇÃO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

145

Estudo de Benchmarking da Actividade de Contact Centers 2010

Resolução de reclamações
RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS

Fonte: Grupês Serviços
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RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS

Fonte: Grupês Serviços
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Ao nível das reclamações registadas, 62% dos inquiridos afirma resolver 100% das suas
reclamações. Apenas 9% das organizações resolve menos de 75% das reclamações.
100% das utilities, 90% do sector financeiro e 60% das telecomunicações resolvem a totalidade das suas reclamações.
Por tipo de operação, é ao nível do outsourcing que se registam valores mais positivos na
resolução das reclamações com 87,50% das organizações a resolverem 100% das suas
reclamações.

RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS

Fonte: Grupês Serviços
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RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS

Fonte: Grupês Serviços
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Tempos de resposta e resolução
das reclamações
tempo médio de resPOSTA

Fonte: Grupês Serviços
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tempo médio de resPOSTA

Fonte: Grupês Serviços
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tempo médio de resPOSTA

Fonte: Grupês Serviços
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tempo médio de resPOSTA

Fonte: Grupês Serviços
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tempo médio de resolução
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tempo médio de resolução
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tempo médio de resolução

Fonte: Grupês Serviços
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Fonte: Grupês Serviços
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Medição da resolução das reclamações
tempo médio de resolução

Fonte: Grupês Serviços
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medição da resolução
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Indicadores de Vendas
Com a mudança das expectativas dos clientes e das exigências do mercado actual, assistese a uma intensificação da concorrência e da agressividade entre empresas, em determinados mercados.
Este facto tem originado uma tendência legislativa, que no se refere às actividades de contact center, nomeadamente o telemarketing em outbound.
Este cenário é resultado do excesso de campanhas de outbound que surgiu em alguns
mercados, como é o caso do Norte-Americano, que levou à intervenção dos governos,
limitando, ou regulando, as acções de outbound. Este fenómeno fez com que outros países
seguissem este exemplo através da criação e de legislação que regule a actuação dos
contact centers, principalmente nos países desenvolvidos. A eficácia destas leis não está
100% comprovada, dado que este tipo de chamadas podem ser realizadas através de outros países.
Para além do telemarketing, assiste-se ao surgimento de outro tipo de vendas, como por
exemplo o service – to- sale, que consiste em converter parte das interacções de serviço
inbound em interacções de vendas.
Para as organizações é crucial conseguir melhorar o desempenho dos seus operadores,
conseguindo que estes para além da correcta resolução da solicitação do cliente, consigam, pelo menos nos casos em que o cliente está satisfeito aproveitar uma oportunidade de venda, propondo um produto ou um serviço ao cliente. A grande vantagem destas
acções, prende-se com a predisposição do cliente para aquela chamada. Numa chamada
inbound o cliente dedica a sua atenção aquela chamada, dado que foi ele que ligou, numa
chamada outbound tal não se verifica, o cliente considera muitas vezes que o estão a incomodar, não tendo interesse em manter aquela interacção com o operador, acabando por
não comprar o que lhe estão a oferecer.
As chamadas de outbound requerem um cuidado especial, uma vez que não se pretende
provocar um desagrado nos clientes, dado que estas interferem com alguns momentos
da vida do cliente e não são previstas por ele. Como tal é fundamental realizar um bom
trabalho preparatório destas campanhas realizando a correcta selecção dos clientes alvo e
dos guiões (scripts) a utilizar.
Para medir a eficácia das chamadas de outbound, através da qualidade dos dados e da
qualidade de operacionalização é utilizado o indicador do Número de Chamadas para Contacto Útil.
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Sucesso na Retenção de Clientes

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 44

A retenção de clientes é a principal prioridade de maioria das organizações que juntam
esforços e conhecimento para tentar reter e por vezes aumentar a sua carteira de clientes.
Quando confrontados com o tipo de chamadas que mais clientes retêm, 17% das organizações afirmam que nas chamadas de inbound a retenção é superior a 90% e 29% afirma
que é inferior a 30%. Para 43% das organizações o sucesso na retenção de clientes das
chamadas de outbound está entre os 50 e os 75%.

Sucesso na Retenção de Clientes

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 35

Sucesso na Retenção de Clientes

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 44
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Chamadas Outbound que atingem Contacto Útil

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 30

qual é a percentagem de chamadas outbound que atingem um contacto útil?

Fonte: Grupês Serviços

n= 14

qual é a percentagem de chamadas outbound que atingem um contacto útil?

Fonte: Grupês Serviços

n= 30

Tentativas de Cross-selling

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 38
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Tentativas de Cross-selling

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 21

Tentativas de Cross-selling

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 38

Vendas com sucesso
Nos serviços inbound

Fonte: Grupês Serviços

						

Nos serviços inbound

Fonte: Grupês Serviços

Nas campanhas de Telemarketing Outbound Nas campanhas Outbound de Inquéritos

n= 37

Nas campanhas de Telemarketing Outbound Nas campanhas Outbound de Inquéritos

					

n= 58
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Indicadores de Outros Canais
O contact center não deixa de ser fruto da necessidade de expandir o contacto com os clientes através de outros canais de comunicação, com vista a garantir a sua satisfação e uma
maior comodidade. Desta forma assiste-se ao surgimento de novos canais de comunicação
e aos seus respectivos indicadores.

E-mails Tratados/Respondidos
Relativamente às respostas a emails, 66% das organizações afirma tratar 100% dos e-mails
recebidos contra apenas 3% das organizações tratam/respondem a menos de 50% dos
e-mails recebidos.

E-mails Tratados/Respondidos

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

E-mails Tratados/Respondidos

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

E-mails Tratados/Respondidos

Fonte: Grupês Serviços

n= 40

Estudo de Benchmarking da Actividade de Contact Centers 2010

Tempos de resposta a chat/Messenger
Tempo de Resposta a Chat/Messenger

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

25% das organizações tem um tempo de resposta a chat e messenger inferior a 30 segundos e 38% das revela que nos seus casos este tempo varia entre os 30 e os 60 segundos.

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

Nas Telecomunicações 100% das interacções de chat são respondidas entre 30 e 60 segundos sendo que nas Utilities o tempo de resposta é superior a 15 minutos.
Em 33,33% das organizações em outsourcing o tempo de resposta a chat e Messenger é
superior a 15 minutos. Por outro lado em 50% das operações inhouse e 33,33% das operações em insourcing o tempo de resposta é inferior a 30 segundos.

Fonte: Grupês Serviços

n= 40
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Volumes de Actividade
O ano de 2010 perspectivava-se com várias incógnitas e alguma preocupação, a nuvem
da “crise” fazia-se anunciar e as consequências mais ou menos gravosas, começavam a
insinuar-se.
A indústria dos CRC não se previa ser uma das mais atingidas, bem pelo contrário, era um
investimento algo seguro, com a importância capital de manter o contacto com o cliente,
apesar de todas as limitações impostas nestes anos recentes.
Não deixava de ser claro as opiniões algo cautelosas em termos de crescimento que os responsáveis dos CRC previam para 2010.
As empresas tornam-se cada vez mais conscientes que o relacionamento privilegiado dos
CRC com os clientes, quer por proximidade quer por recolha em primeira-mão de opiniões,
permitem ajustes de estratégias quando devidamente explorado. A retenção de clientes muitas vezes apregoada ainda fica por vezes em segundo plano face à procura de novos, nomeadamente em termos de investimento. A guerra por novos clientes torna-se por vezes quase
um insulto para os que ainda se mantêm fieis à marca, tantas são as promoções, ofertas,
propostas de melhorias de serviço, etc. Negligenciar os nossos clientes em detrimento dos
potenciais e provavelmente mais voláteis “candidatos”, é uma prática ainda muito comum.
Mas 2010 não deixava de ser um ano de desafios, as restrições económicas obrigam todos a
aguçar o engenho, espicaçam a concorrência, exigem um conhecimento mais profundo das
necessidades e mesmo das dificuldades dos clientes.
A tecnologia mantém e reforça o seu papel de Enabler, proporciona a criação de canais, diversifica as formas de comunicação, permite gerir um número cada vez maior de interacções,
em tempo útil, eficientemente. E eis que surgem no mercado empresarial as redes sociais,
estas passaram de um uso pessoal, quase privado para terem um impacto significativo para
grande parte das empresas, despertando obrigatoriamente a atenção do marketing.
As inúmeras redes sociais, traduziam-se num desafio difícil de abordar, de medir as consequências, de controlar e até mesmo de monitorizar, face ao enorme número de soluções existentes na Net, e o facto preocupante de qualquer um poder publicar uma opinião devastadora,
cuja veracidade nem necessitava de ser provada, deixando as empresas algo indefesas.
Como podiam os CRC lidar com a situação? Uma coisa era certa, as redes sociais acentuaram a sua presença e estão para ficar, certamente após uma filtragem natural, ficarão as
mais significativas. De acordo com os dados da Forester Research, nos EUA, o tempo passado pelos consumidores na Internet passou de 29 para 34%, e sugerem um cada vez maior
investimento no Social CRM.
Os sinais da crise, afectaram os serviços públicos e as restrições globais e genéricas dificultam a gestão de serviços de CRC. Tem sido visível o investimento feito nestes últimos
anos, sobretudo nos serviços on-line, mas a separação do que se entende por atendimento
e os restantes serviços, os que “efectivamente produzem”, leva por vezes a dar prioridade
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aos segundos. É certamente um dos passos fundamentais a dar neste sector, integrar o
atendimento com os restantes sectores, no fim de contas, seguir o caminho que as empresas
comerciais deram, alterando o paradigma, passando o atendimento a ser visto não como um
centro de custo, aqui por vezes mais como o mal necessário, mas sim um centro de proveito,
ou seja, um sector dinâmico e que “puxa” pelo resto da organização. É um conceito mais
difícil da apreender e integrar nos actuais modelos de gestão pública.
Sem dúvida que os CRC exigem um número significativo de recursos humanos, o que é visto
como um peso para a administração pública e um critério de avaliação negativo. O recurso
aos serviços via Net é a aposta mais segura, simples e eficaz, desvalorizando o papel fundamental e complementar dos CRCs para acompanhar, aconselhar e facilitar o seu uso.
Os dados disponíveis, ilustram uma perspectiva da evolução desta industria de uma forma
muito detalhada, mas muito focado nos aspectos quantitativos, sabendo no entanto o quanto
é difícil abordar as questões qualitativas. Pela sensibilidade desta matéria, nem todos se sujeitam a por a nu certas fraquezas, estratégias e objectivos, para além das métricas genéricas
que roçam no estereotipo, tais como, aumentar a satisfação do cliente, diminuir os tempos de
resposta, resolver ao primeiro contacto, etc.
Nos últimos anos, e 2010 não foi excepção, é notável a melhoria da qualidade do atendimento.
Foi feito um esforço significativo na selecção dos recursos humanos e na formação comportamental dos agentes e supervisores e não apenas em áreas como a gestão de conflitos,
gestão de reclamações e técnicas de retenção de clientes.
Hoje em dia, sentimos um melhor conhecimento das matérias, uma segurança e um seguimento de scripts ou consulta a base de dados de conhecimento muito mais natural, fluida
e já não tão mecânica e espartilhada. O cross-selling e o up-selling é feito com mais tacto,
segundo uma estratégia de ajudar o cliente a dispor de um melhor serviço, um produto mais
adaptado às suas necessidades, levar o “cliente pela mão” num passeio por um catálogo de
opções. O contacto com o CRC pode e deve ser uma agradável experiência para o cliente, e
este sim deve ser um objectivo a atingir, aquele que contribui seguramente para o sucesso
da operação.
Há uma clara evolução a nível da maturidade profissional como hoje é vista esta indústria,
tendência que certamente se irá cada vez mais afirmar.
Mas ainda surgem falhas na integração de canais, informação disponível nos sites que o
agente desconhece, serviços que só estão disponíveis no presencial ou que só através do
presencial é possível obter esta ou aquela promoção, são situações que desagradam ao cliente, por vezes mesmo o indispõem. Com a redução de margens, a similitude de produtos
e serviços, o pós-venda assume cada vez mais um papel primordial na retenção de clientes
através da satisfação destes, num mercado em que a lealdade à marca deixou de existir e
que por vezes só o incomodo de trocar de prestador de serviços impede mudanças mais
frequentes mas mesmo isso tem-se vindo a simplificar.
Os CRC continuarão a assegurar um papel de evolução qualitativa das empresas e a terem um
papel cada vez mais diferenciador na qualidade de serviço para o cliente, uma indústria muito
dinâmica que olha para o futuro com grande optimismo, crescente credibilidade e acentuado
profissionalismo.
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Volume de Actividade Acumulado
SERVIÇO AO CLIENTE (INFORMAÇÕES, DÚVIDAS)

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

SUPORTE TÉCNICO AO CLIENTE

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

SERVIÇO AO CLIENTE (INFORMAÇÕES, DÚVIDAS)

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO DE ENCOMENDAS/PEDIDOS
DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

GESTÃO DE RECLAMAÇÕES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

GESTÃO DE BAIXAS/CANCELAMENTO DE SERVIÇOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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INFORMAÇÃO/DIVULGAÇÃO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

SUPORTE TÉCNICO AO CLIENTE

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO DE ENCOMENDAS/PEDIDOS
DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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GESTÃO DE RECLAMAÇÕES

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

GESTÃO DE BAIXAS/CANCELAMENTO DE SERVIÇOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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PUBLICIDADE
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Gestão de Baixas/Cancelamentos de Serviços

Gestão de Reclamações

Fonte: Grupês Serviços

			

Serviço ao cliente (informações, dúvidas)

Suporte técnico ao cliente

Gestão de Reclamações

Fonte: Grupês Serviços

Recepção e processamento de encomendas/
pedidos de produtos e serviços

Suporte técnico ao cliente

Serviço ao cliente (informações, dúvidas)

n= 90

Recepção e processamento de encomendas/
pedidos de produtos e serviços

Gestão de Baixas/Cancelamentos de Serviços

		

n= 90
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INFORMAÇÃO/DIVULGAÇÃO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

ACTUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

INQUÉRITOS A CLIENTES/ESTUDOS DE MERCADO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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VENDAS DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

PÓS-VENDA/FOLLOW-UP NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

RECUPERAÇÃO DE FACTURAÇÃO/COBRANÇAS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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INFORMAÇÃO/DIVULGAÇÃO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

ACTUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

INQUÉRITOS A CLIENTES/ESTUDOS DE MERCADO

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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VENDAS DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

PÓS VENDA/FOLLOW-UP NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

RECUPERAÇÃO DE FACTURAÇÃO/COBRANÇAS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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Fonte: Grupês Serviços

Fonte: Grupês Serviços

							

					

n= 101

n= 101
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Volume de Actividade
detalhado por Canal
Ao analisarmos os volumes de actividade por canal, verificamos que 57% das organizações
recebeu mais de 1.000.000 de chamadas referentes a serviço ao cliente, destas 16% apresentaram um volume superior a 2.500.000 chamadas.
No que respeita a chamadas relativas a apoio técnico, 41% das organizações recebeu entre
100.001 e 500.000 chamadas.
Apenas 6% das organizações presentes neste estudo recebe menos de 50.000 chamadas
referentes a serviço ao cliente. Relativamente ao apoio técnico 9% das organizações afirmam receber menos de 1000 chamadas deste tipo.
Separando os CRC por dimensão, 44% dos grandes CRC mais de 1.000.000 de chamadas
referentes a serviço ao cliente.
No que toca à distribuição por sectores, 80% das telecomunicações recebem mais de
1.000.000 de chamadas, 66,66% das utilities recebe entre 100.001 e 500.000 chamadas,
sendo que as restantes 33,33% recebem mais de 2.500.000 chamadas. O sector financeiro
é aquele que apresenta volumes de chamadas recebidas, mais modestos, quando comparado com os outros sectores aqui representados.
21,43% das operações em insourcing recebem mais de 2.500.000 chamadas. 55,55% dos
contact centers em outsourcing recebem mais de 500.000 chamadas de serviço ao cliente
e apenas 8,33% das operações em inhouse recebem menos de 100.000 chamadas.
Olhando para os e-mails processados 35,71% afirma ter processado entre 100.000 e
500.000 e-mails ao longo do ano de 2009. No entanto, para 10,71% das organizações a
quantidade de e-mails processados ainda foi inferior a mil.
Nas Web colaborations 50% das organizações apresenta valores entre os 10.000 e os
50.000.
Outra forma de comunicar com os clientes que continua a crescer é a chat/Messenger,
46% das organizações revela ter realizado entre 50.000 e 100.000 interacções com os seus
clientes através desta via.
Olhando para a dimensão das operações, é importante referir que a totalidade dos CRC
especializados realiza entre 50.000 e 100.000 interacções com os seus clientes via chat/
Messenger.
Apesar de já não ser um meio de contacto preferido tanto por clientes como por organizações, o fax ainda está presente na forma de comunicar e de trocar informações. Desta forma 3% dos contact centers presentes neste estudo revelam processar mais de 2.500.000
faxes, no entanto para 22% dos contact centers o número de faxes processados é inferior
a 1000.
Os sms que aparecerem cada vez mais como uma forma fácil, rápida e económica de
comunicar, apresentam 7% de organizações com mais de 2.500.000 de sms emitidos. No
entanto, há ainda organizações (38%) que não aderiram a este modelo emitindo menos de
mil sms.
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E-MAILS PROCESSADOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

WEB COLLABORATIONS REALIZADAS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

WEB COLLABORATIONS REALIZADAS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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CHATS/MESSENGER’S REALIZADOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

CHATS/MESSENGER’S REALIZADOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

FAXES PROCESSADOS (EMITIDOS E RECEBIDOS)

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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FAXES PROCESSADOS (EMITIDOS E RECEBIDOS)

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

SMS E MMS EMITIDOS

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

R e ce p ção e p ro ce s s am e n to d e e n co m e n d as /
Se rvi ço ao cl i e n te (i n fo rm açõ e s , d ú vi d as )

Su p o rte té cn i co ao cl i e n te

p e d i d o s d e p ro d u to s e s e rvi ço s .

Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

Te l e co m u n i caçõ e s

Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

Te l e co m u n i caçõ e s

Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

In fe ri o r a 1000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Te l e co m u n i caçõ e s
0,00%

E nt re 1001 e 5000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

E nt re 5001 e 10000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
66,67%

E nt re 10001 e 50000

9,09%

0,00%

0,00%

40,00%

0,00%

0,00%

60,00%

0,00%

En tre 50001 e 100000

9,09%

0,00%

20,00%

20,00%

0,00%

40,00%

0,00%

100,00%

0,00%

En tre 100001 e 500000

36,36%

66,67%

0,00%

40,00%

50,00%

20,00%

20,00%

0,00%

0,00%

En tre 500001 e 1000000

36,36%

0,00%

20,00%

En tre 1000001 e 2500000

9,09%

0,00%

40,00%

0,00%

0,00%

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Su p e ri o r a 2500000

0,00%

33,33%

0,00%

20,00%

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,00%

0,00%

33,33%

Fonte: Grupês Serviços

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

					

n= 54

Ge s tão d e B ai xas / C an ce l am e n to s d e
Ge s tão d e R e cl am açõ e s

Se rvi ço s

Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

Te l e co m u n i caçõ e s

Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

In fe ri o r a 1000

44,44%

0,00%

20,00%

25,00%

50,00%

0,00%

E nt re 1001 e 5000

22,22%

0,00%

0,00%

25,00%

50,00%

0,00%

E nt re 5001 e 10000

11,11%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33,33%

E nt re 10001 e 50000

22,22%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

33,33%

En tre 50001 e 100000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

En tre 100001 e 500000

0,00%

0,00%

80,00%

25,00%

0,00%

33,33%

En tre 500001 e 1000000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

En tre 1000001 e 2500000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Su p e ri o r a 2500000

0,00%

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

0,00%

Fonte: Grupês Serviços

				

Te l e co m u n i caçõ e s

n= 38
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Financeiro
Inferior a 1000
Entre 1001 e 5000
Entre 5001 e 10000
Entre 10001 e 50000

Entre 50001 e 100000
Entre 100001 e 500000
Entre 500001 e 1000000
Entre 1000001 e 2500000
Superior a 2500000

Informação / Divulgação
Utilities
Telecomunicações

0,00%
22,22%
11,11%
33,33%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%

Actualização de dados
Financeiro
Utilities Telecomunicações
20,00%
40,00%
0,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%

Fonte: Grupês Serviços

Inferior a 1000
Entre 5001 e 10000
Entre 10001 e 50000

Entre 50001 e 100000
Entre 100001 e 500000
Entre 500001 e 1000000
Entre 1000001 e 2500000
Superior a 2500000

0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

Inquéritos a Clientes / Estudos de mercado
Financeiro
Utilities
Telecomunicações
28,57%
14,29%
14,29%
14,29%
14,29%
14,29%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

				

Vendas de produtos e/ou serviços

Entre 1001 e 5000

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Financeiro
14,29%
0,00%
42,86%
0,00%
0,00%
14,29%
0,00%
14,29%
14,29%

Fonte: Grupês Serviços

Utilities
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%

Telecomunicações
33,33%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%

Pós-venda / follow-up na utilização de
produtos e/ou serviços
Financeiro
33,33%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Utilities
0,00%
0,00%
66,67%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Telecomunicações
25,00%
25,00%
0,00%
0,00%
25,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%

n= 54

Recuperação de facturação / cobranças
Financeiro
22,22%
33,33%
0,00%
0,00%
11,11%
22,22%
0,00%
0,00%
11,11%

Utilities
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%

				

Expectativas de Crescimento
para cada Canal
Apesar do crescimento a que este sector tem assistido ano após ano em Portugal e também
no resto do mundo, as expectativas de crescimento para 2010 não ficam aquém dos anos
anteriores.
Na voz inbound 65% das organizações acredita que vai aumentar o número de chamadas
de recebidas, sendo que destas organizações são os CRC especializados que mais demonstram indícios de crescimento.
Na voz outbound as perspectivas de crescimento também são bastante positivas, com 77%
das organizações acreditarem que vão aumentar o volume de chamadas realizadas.
Olhando para o IVR, 43% das organizações prevê manter os volumes do ano que passou.
O e-mail reforça o seu potencial de crescimento nas organizações, uma vez que nenhuma
organização prevê diminuir o volume de e-mails processados e apenas 24% espera manter
esse valor.
No chat/Messenger, 80% das organizações prevê aumentar o volume de interacções o
mesmo acontecendo com as sms, onde 76% das organizações antevê aumentar o número
de sms emitidos.

0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

Telecomunicações
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

n= 55
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VOZ INBOUND

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

VOZ INBOUND

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

VOZ OUTBOUND

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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VOZ OUTBOUND

Fonte: Grupês Serviços
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n= 40

IVR

Fonte: Grupês Serviços

IVR

Fonte: Grupês Serviços
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E-MAIL

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

		

n= 40

E-MAIL

Fonte: Grupês Serviços

CHAT/MESSENGER

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40
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CHAT/MESSENGER

Fonte: Grupês Serviços
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WEB COLLABORATION

Fonte: Grupês Serviços
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WEB COLLABORATION

Fonte: Grupês Serviços
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FAX

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

		

n= 40

		

n= 40

FAX

Fonte: Grupês Serviços

CARTA

Fonte: Grupês Serviços
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CARTA

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

		

n= 40

		

n= 40

SMS/MMS

Fonte: Grupês Serviços

SMS/MMS

Fonte: Grupês Serviços

Fonte: Grupês Serviços

							

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 165

n= 351
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Crescimento Previsto em Número
de Postos e de Operadores
Constatou-se o que sector de contact centers em Portugal continua a mostrar capacidade
de crescimento ao nível dos volumes de actividade de cada canal disponibilizado, interessa
então perceber se o crescimento em número de postos e de operadores irá seguir a mesma
tendência.
45% das organizações prevê aumentar o número de postos, 44% espera manter e 10%
antevê diminuir o numero de postos actuais. Analisando estes indicadores por dimensão só
os grandes contact centers prevêem decrescer o número de postos.
Sectorialmente, todas as organizações das utilities prevêem crescer, já nas telecomunicações apenas 20% das organizações segue a mesma tendência.
As operações inhouse são as únicas que esperam não decrescer em número de postos de
atendimento.
Olhando agora para o número o crescimento previsto em número de operadores, 59% das
organizações prevê aumentar o número de operadores. À semelhança do que acontece
com os números de postos, são os CRC especializados que mais antevêem crescer ao
longo do ano.
100% das utilities espera aumentar o número de operadores, as telecomunicações seguem
exactamente o mesmo rácio do número de postos e no sector financeiro 18,18% dos contact centers espera crescer entre 30,01 e 50%.
Ao nível do outsourcing, 22,22% das organizações prevê crescer entre 30,01% e 50% e
apenas as operações inhouse não prevêem decrescer.
Apesar de os dados anteriores mostrarem que as organizações prevêem que a actividade
dos contact centers aumente, a verdade é que 33% planeia manter o número de postos.
Esta situação também se aplica ao número de operadores dado que 40% das prevê manter
o numero de operadores. As restantes organizações (60%) prevê crescer em número de
operadores, mostrando preocupações com o crescimento da actividade, ou mesmo com a
necessidade de alargar o horário de atendimento.
Nenhum dos sectores mais representativos prevê decrescer ou manter o número de postos, quer isto dizer, se prevê um aumento de actividade para o próximo ano. A maioria das
operações do sector financeiro (66,67%) e 40% dos outsourcers antevê um crescimento
entre os 20 e os 30%, o que deixa em aberto expectativas de um crescimento acentuado
para um futuro próximo. Nas instituições financeiras o crescimento do número de postos
é acompanhado pelo crescimento em número de operadores, embora não tão acentuado.
O mesmo já não se verifica nos outsourcers uma vez que 60% prevê manter o número de
operadores. Nas telecomunicações augura-se algum crescimento tanto ao nível de postos
de atendimento como em número de operadores, no entanto essa evolução não é tão representativa como no caso dos outros sectores em análise.
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Realizando a mesma análise por dimensão de CRC, verifica-se que são os centros de
pequena dimensão que mais antevêem crescer tanto ao nível de postos por operador, como
em número de operadores. Convém aqui salientar que um crescimento de 5% em numero
de operadores num CRC especializado não tem a mesma dimensão que num CRC grande.

Crescimento Previsto em Número
de Postos de Operadores
Crescimento do Número de Postos

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 40

Crescimento do Número de Postos

Fonte: Grupês Serviços

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 40

n= 40
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Fonte: Grupês Serviços

n= 40

Crescimento do número de Operadores

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 40

Crescimento do número de Operadores

Fonte: Grupês Serviços

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 40

n= 19
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Fonte: Grupês Serviços

n= 40

Custos de Operação
Os custos operacionais nos contact centers são e serão sempre um importante tema de
análise, quer pela sua relevância material nas contas das empresas, quer por, na sua esmagadora maioria, se tratarem de custos com pessoal.
Sabendo que a gestão de topo das empresas procura sempre implementar políticas que optimizem custos para as tornar mais competitivas e rentáveis, o grande desafio dos gestores
de call e contact center é entregar os ganhos de eficiência ambicionados sem esmagar o
rendimento dos seus colaboradores, ou seja, sem actuar de forma cega e directa nas remunerações individuais da parcela de custos com mais expressão no seu orçamento anual.
O desafio passa por trabalhar de forma estruturada, constante e sistemática dois vectores
fundamentais: a eficiência dos processos (produzindo mais com menos); e evidenciando
os ganhos produzidos.
Ora se o esforço de optimização de processos nos contact centers já é algo sobejamente
trabalhado, quer por via de novas tecnologias de informação, quer pelo simples redesenho
de processos, já a capacidade de evidenciar os ganhos da actividade nem sempre está nas
prioridades da gestão operacional...
Este exercício, realizado de forma sustentada com dados de negócio, permite proporcionar
à gestão de topo uma visão mais clara do binómio custo/benefício, evitando decisões muito
prejudiciais à evolução da actividade por força de cortes cegos nos custos. Cortes estes
que, embora permitam reduzir de forma visível os custos nos orçamentos, não reflectem
o seu impacto no outro lado da equação, os proveitos, resultando numa má decisão de
gestão para a empresa.
Cabe aos gestores dos contact centers promoverem a avaliação dos seus custos operacionais sempre à luz dos proveitos que geram, sejam eles directos ou indirectos, permitindo
assim racionalizar de forma mais correcta as suas estruturas, criando maior valor para a
sua empresa!
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Orçamento Anual
Encontrar um valor médio de investimento das organizações participantes do estudo, no
Contact Center, não é simples, visto estarmos a comparar organizações bastante diversas
em dimensão e sector.
Analisando os sectores económicos destacados neste estudo, são as telecomunicações
que dispões dos maiores orçamentos anuais, chegando a ultrapassar os 10 milhões de
euros investidos no contac center em 2009.
Por dimensão, os Contact Centers de grande dimensão são os que maiores custos têm,
sendo que 24% ultrapassam a barreira dos 10 milhões de euros de orçamento.

Orçamento Anual

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 40

Orçamento anual

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 40
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Orçamento anual

Fonte: Grupês Serviços

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

n= 40

Distribuição do orçamento anual
percentagem do orçamento gasto em...

Fonte: Grupês Serviços

n= 115
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Distribuição do orçamento anual por sectores

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 53

Fonte: Grupês Serviços

					

n= 118

Custos com Pessoal
Estudos internacionais revelam que cerca de 70% dos custos de uma operação de contact
center são despendidos com a sua mão-de-obra.
Olhando para o maior peso de mão de obra num contact center, os operadores, são os
custos com os ordenados, incentivos, custos com a tecnologia associada, custos de formação, entre outros que maior fatia consomem do orçamento anual.
No caso de contact centers com grandes operações, estas acarretam grandes quantidades
de mão-de-obra que geram algumas dificuldades de gestão, tais como: motivação, competência, rotatividade, entre outros. Desta forma as organizações procuram munir-se de
meios para poderem gerir de forma flexível, os seus contact centers, optando muitas vezes
por ordenados mais modestos, sendo estes muitas vezes compensados com prémios de
produtividade e flexibilidade de horários.
Apenas com uma análise superficial se consegue perceber que existem diferenças entre os
ordenados dos operadores e dos supervisores, não havendo no entanto diferenças ao nível
dos subsídios de refeição, dado que estes apresentam valores semelhantes. Já ao nível de
benefícios como acesso a telemóvel e seguros de saúde se encontram algumas diferenças
entre operadores e supervisores.
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Ordenado médio dos Operadores
Ordenado médio dos Operadores

Fonte: Grupês Serviços
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Ordenado médio dos operadores por dimensão do CRC
Ordenado médio dos Operadores

Fonte: Grupês Serviços
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Ordenado médio dos operadores por sector de actividade

Fonte: Grupês Serviços

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

		

n= 40
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Ordenado médio dos supervisores
Ordenado médio dos supervisores

Fonte: Grupês Serviços
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Ordenado médio dos supervisores por dimensão do CRC
Ordenado médio dos supervisores

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 40

Ordenado médio dos supervisores por sector de actividade

Fonte: Grupês Serviços

Fonte: Grupês Serviços
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n= 40
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Subsídios de refeição médios por dimensão
Subsídios de refeição médios

Fonte: Grupês Serviços
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Subsídios de refeição médios DOS Operadores por sector

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

Subsídios de refeição médios DOS Supervisores por sector

Fonte: Grupês Serviços

n= 19

Subsídios de refeição médios DOS Operadores

Fonte: Grupês Serviços

n= 40

Subsídios de refeição médios Supervisores

Fonte: Grupês Serviços

n= 40
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Remunerações adicionais
Remunerações Adicionais

Fonte: Grupês Serviços
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Remunerações Adicionais para OS Operadores por sector

Fonte: Grupês Serviços
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Remunerações Adicionais para OS Supervisores por sector

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 19

Evolução dos gastos no próximo ano
Para o ano de 2011 cerca de 38% das organizações prevê aumentar os custos com o seu
Contact Center, sendo que 41% prevê manter e apenas 15% prevê diminuir.
Analisando por sectores, são as utilities e o sector financeiro (dom 50% e 36,36% respectivamente) que prevêem aumentar os seus orçamentos contra o sector das telecomunicações em que 40% das organizações prevêem diminuir custos.
Olhando para a dimensão, são os contact centers especializados os que mais prevêem
aumentar o investimento com 54% das organizações a responder neste sentido contra os
38% que espera manter. Nenhum dos contact center especializados prevê uma redução
do orçamento. Nos contact center de grande dimensão apenas 31% perspectiva aumentar
custos, sendo que 42% espera manter o mesmo orçamento do ano anterior e 23% tem
como missão a redução de custos.
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Evolução dos Custos para 2010
Evolução dos Custos para 2010

Fonte: Grupês Serviços
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EVOLUÇÃO DOS CUSTOS PARA 2010

Fonte: Grupês Serviços
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Como devem evoluir os gastos durante o ano de 2010?

Fonte: Grupês Serviços

Fonte: Grupês Serviços
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Tecnologia
Tendências Tecnológicas
a Nível Global
Ainda que não seja possível definir um único conjunto de tendências a nível mundial, porque
diferentes mercados estão em diferentes estágios de maturidade, mas a verdade é que esta
industria já e tão internacional que há tendências transversais a geografias.
Na realidade, as maiores mudanças têm a ver com os impactos da economia na dinâmica
de gestão de empresas, mas mudanças de comportamento dos consumidores, ou ainda de
impactos de alterações legais ou de regulamentações;
Para 2011 e a médio prazo identificamos algumas mudanças como:
• Interligação de Processos e Comunicações
• Monitorização da experiencia de cliente
• Monitorização e resposta a Redes Sociais
• Comunicação Proactiva (ex: Seguimento de “leads”)
• Ritualização de ambientes de trabalho de TI
Passamos a rever melhor o significado e impacto de cada uma destas tendências:
1. Interligação de Processos e Comunicações
a. Nesta tendência estamos a viver a maior eficiência exigida hoje em dia nas empresas
pelas expectativas dos consumidores, cada vez mais em tempo real. As experiências de
interacção online levantam as expectativas de:
a) Um seguimento sistemático de todos os pedidos de clientes,
b) Maior rapidez no processo interno e
c) Notificação proactiva do cliente do progresso feito.
b. Para se poder evoluir uma organização para atingir estas expectativas, em geral obriga
a estas acções fundamentais:
i. Rever os processos que tocam o cliente
ii. Automatizar as boas práticas
iii. Usar Workflows por software, KPIs (key performance indicators, ou métricas fundamentais de negocio) e Comunicações Unificadas (integração multi canal dos colaboradores
numa empresa para colaboração)
2. Monitorização da experiencia de cliente
a. Em geral a preocupação maior nesta área era a gravação de algumas interacções e a
revisão dessas com os novos operadores para aprendizagem individual e clarificação em
caso de disputas com clientes. Hoje em dia esta área vai ser mais estratégica e procura
de verificar que quantitativamente a empresa é avaliada pelos clientes como fazendo progressão favorável para os seus objectivos de negócios, com melhor compreensão dos
comportamentos de clientes de forma mensurável.
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Ilustração 1: Razões principais de uso de aplicações de monitorização

3. Monitorização e resposta a Redes Sociais
a. Esta é uma área de muito forte visibilidade a nível mundial, mas que de facto é preciso
clarificar as necessidades e as expectativas nas organizações; claro que nenhuma empresa
quer ficar indiferente a comentários e comunidades de utilizadores que possam afectar a
sua marca, no entanto nem mesmo com muita tecnologia se pode garantir uma resposta
humana pensada a milhões de interacções possíveis numa grande comunidade.
b. À semelhança dos estágios iniciais da implementação no mercado de soluções de CRM,
é necessário cada organização se reunir e definir qual a estratégia e experiencias que estão
comprometidos a avançar no envolvimento com as redes sociais:
i. Monitorização da marca
ii. Assistência Geral a Clientes
iii. Suporte técnico
iv. Promoção de Marketing
4. Comunicação Proactiva (ex: Seguimento de “leads”)
a. Esta área é uma necessidade que aguça o engenho, quando as regulamentações apertam e limitam o tipo de contactos que se podem fazer para promocao de novos produtos
ou serviços; nesta altura o melhor e apostar em distinguir o serviço duma empresa pela
excelência do seguimento dos pedidos de clientes. Com a utilização de workflow e de
métricas de negocio, podemos com inteligência do sistema despoletar acções assistidas
ou ate automatizadas para contacto aos clientes que os surpreendam pela positiva, pela
utilidade ou pelo tratamento.
b. Em particular a gestão de “leads” , num mundo em que online as iniciativas de marketing
se podem medir melhor do que nunca, permite um seguimento sistemático de qualificação
e triagem daquelas que podem passar a oportunidades comerciais e potenciar o desenvolvimento de negocio de forma mais sistemática.
5. Virtualização de ambientes de trabalho de TI
a. Esta tecnologia é a base de suporte da temática de tecnologia com maior hype dos últimos anos: a famosa “Cloud” ou a utilização de ambientes de TI em que se separa a instalação física no hardware da instalação lógica. Isto permite imensos ganhos para qualquer
Datacenter e por isso todos os CIOs têm isto no topo da lista.
Eng.º Miguel Araújo Lopes
Vice Presidente, Produto e Marketing
Altitude Software, lider mundial em solucoes para centros de contacto
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Tecnologias implementadas
no contact center
Tecnologias implementadas

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 40

Olhando de perto as respostas dos participantes neste estudo, mais de 85% das organizações estão equipadas com ACD (95%) e CTI (87%), sistema de gravação (87%) e software
de atendimento/gestão de contactos. Por outro lado apenas 44% das organizações dispõem de ferramentas de Workforce Management ou Business Intelegence (46%).
São os grandes CRC’s que dispões de mais tecnologia estando alguns deles acima dos 90%
na utilização de ferramentas de ACD (100%), CTI (96%) ou gravação (96%) encarando estas
organizações que a utilização destas ferramentas optimiza e maximiza o desempenho dos
seus operadores.
Olhando para a divisão por sectores, são as telecomunicações, seguidas das utilities as
maiores consumidoras da tecnologia ao dispor das organizações com o objectivo de melhorar
a performance do seu contact center.

Tecnologias implementadas no contact center por dimensão
Tecnologias implementadas

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 40
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Tecnologias implementadas no contact center por sectores económicos

Fonte: Grupês Serviços
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Tecnologias implementadas no contact center por tipo de operação

Fonte: Grupês Serviços
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Canais de Contacto suportados
no Contact Center

Fonte: Grupês Serviços
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C an ai s d e co n tacto s u p o rtad o s n o co n ctact ce n te r

canais de contacto suportados no contact center
Fi n an ce i ro

Uti l i ti e s

Te l e co m u n i caçõ e s

V oz inbound (recepção de cham adas)

100,00%

100,00%

100,00%

V oz out bound (em issão de cham adas)

90,00%

100,00%

100,00%

IV R (A t endim ent o Int eract ivo A ut om át ico)

80,00%

100,00%

100,00%

E m ail (envio e recepção de em ail)

90,00%

100,00%

100,00%

44,44%

0,00%

60,00%

W eb colaborat ion (ut ilização da int ernet assist ida por um operador)

55,56%

0,00%

40,00%

F ax (envio e recepção de fa1)

100,00%

100,00%

80,00%

88,89%

100,00%

80,00%

100,00%

75,00%

80,00%

Chat / M essenger (com unicação por m ensagens escrit as)

Cart a (envio e recepção de correio post al)
S M S / M M S (envio de S M S / M M S )

Fonte: Grupês Serviços
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C an ai s d e C o n tacto s u p o rtad o s n o co n tact ce n te r

canais de contacto suportados no contact center
In h o u s e

O u ts o u rci n g

In s o u rci n g

V oz inbound (recepção de cham adas)

100,00%

100,00%

100,00%

V oz out bound (em issão de cham adas)

75,00%

87,50%

93,75%

66,67%

100,00%

81,25%

100,00%

87,50%

87,50%

16,67%

50,00%

20,00%

IV R (A t endim ent o Int eract ivo A ut om át ico)
E m ail (envio e recepção de em ail)
Chat / M essenger (com unicação por m ensagens escrit as)
W eb colaborat ion (ut ilização da int ernet assist ida por um operador)

41,67%

62,50%

14,29%

F ax (envio e recepção de fa1)

91,67%

100,00%

87,50%

83,33%

87,50%

86,67%

75,00%

87,50%

75,00%

Cart a (envio e recepção de correio post al)
S M S / M M S (envio de S M S / M M S )

Fonte: Grupês Serviços

						

n= 356

Análise comparativa de dados
de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
A realização deste estudo ao longo dos anos permite cada vez mais e com maior rigor
realizar uma análise comparativa dos dados recolhidos nesta edição com os dados dos
anos anterior, o que irá permitir concluir acerca da evolução de algumas áreas relevantes
dentro do sector.
Elegeram-se alguns dos temas mais relevantes registados nas áreas do outsourcing, recursos humanos, controlo de qualidade, tecnologia e custos de operação.
Fundamentalmente pretende-se, sem realizar uma análise exaustiva, identificar as principais evoluções e tendências do nosso mercado.

Outsourcing
Pretendeu-se aferir qual a tendência das organizações no que à contratação de empresas
de outsourcing diz respeito e conclui-se que o número de organizações que optam por contratar estes serviços tem vindo a aumentar de ano para ano. Por outro, comparativamente
ao ano de 2006, o número de empresas que não contrata nem pretende vir a contratar
diminuiu para cerca de metade. Estes resultados são claramente indicadores da tendência
do nosso mercado para recorrer cada vez mais a modelos de operação baseados em outsourcing ou em insourcing.
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A empresa contrata serviços de outsourcing?

Fonte: Grupês Serviços
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Recursos Humanos
Pela importância que os recursos humanos têm dentro de um contact center, seja pelos custos
que acarretam, seja pela responsabilidade que têm de transmitir a missão, visão e valores da
organização aos seus clientes, torna-se imprescindível analisar a sua evolução. Foram portanto
escolhidas duas áreas de análise, o índice de rotatividade e o número de horas de formação
durante um ano.
Apesar de os resultados não serem claros, pode-se concluir que o índice da rotatividade apresentou padrões de crescimento em 2010, o que não pode ser considerado um resultado positivo. A rotatividade dos recursos humanos é um dos principais problemas com que os contact
centers se deparam no seu dia-a-dia, sendo necessário criar medidas de retenção que evitem
o abandono da operação.
Olhando para as horas de formação por operador durante um ano, verifica-se que em 2010
houve um aumento significativo do número de organizações que ministram mais de 50 horas de
formação por operador no decorrer de um ano. Este resultado é bastante positivo e vem reforçar
a preocupação das organizações com a qualidade do serviço que é prestado ao cliente.

Índice de rotatividade

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 183
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Número de horas de formação por operador, durante um ano

Fonte: Grupês Serviços
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Controlo de Qualidade
O controlo de qualidade tem vindo a sofrer alterações e melhorias ao longo dos anos como
resultado da evolução dos mercados e do reconhecimento do potencial que as operações
de contact centers têm nas estratégias das organizações.
Um espelho da preocupação com a qualidade da operação é o aumento do número de contact centers certificados que em 2010 apresenta uma evolução bastante significativa.
Ao nível das monitorizações de qualidade, verifica-se um aumento do número de organizações que realiza monitorizações de qualidade internas e externas ao serviço.
À semelhança dos dois últimos retratos também ao nível da gravação de qualidade se
registou uma evolução bastante expressiva e significativa de operações que possuem um
sistema de gravação orientado à gestão da qualidade.

Certificações do Contact Center

Fonte: Grupês Serviços

			

n= 198
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Monitorização dE Qualidade

Fonte: Grupês Serviços
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Sistema de gravação orientado à qualidade

Fonte: Grupês Serviços
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Tecnologia
Juntamente com os resultados identificados ao nível das outras áreas aqui em análise, também a tecnologia sofreu evoluções positivas durante o ano de 2010 uma vez que todas as
tecnologias monitorizadas sofreram uma evolução positiva.
Foi ai nível do gravador digital que se registou um aumento mais expressivo o que vem corroborar os dados apresentados anteriormente.
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Tecnologias Implementadas no Contact Center

Fonte: Grupês Serviços

				

n= 183

Custos de Operação
Ao nível dos custos com a operação é possível verificar que o orçamento anual global dos
contact centers diminuiu. O número de centros com orçamentos anuais mais reduzidos aumentou e número de centros com orçamentos acima dos 10 milhões diminuiu, aumentando
o número de organizações com orçamentos entre os 5 milhões e os 10 milhões.

Orçamento anual

Fonte: Grupês Serviços

		

n= 183
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PRÉMIOS APCC 2010
Foi no magnífico cenário onde se situa o Penha Longa Hotel & Golf Resort, em Sintra, que mais
de 230 gestores de topo de organizações nacionais e internacionais de áreas tão diversas como a
banca, as telecomunicações e os seguros ligados à actividade de contact center estiveram reunidos, ao longo de dois dias, na 6ª Conferência Internacional da APCC designada: “Consumer
Innovation Experience”.
O objectivo foi discutir e reflectir sobre a importância da inovação, a todos os níveis da empresa,
como instrumento de criação de valor e suporte à qualidade.
Entre as conclusões alcançadas ficou a certeza de que a “crise”, que no ano passado achávamos
estar no fim, veio para ficar … pelo menos em Portugal e por isso as empresas cada vez mais
procuram na inovação a solução para encontrar valor e melhor servir os seus clientes. E alguns
exemplos são inspiradores.
Para abordar o tema, numa perspectiva abrangente, estiveram reputados palestrastes oriundos
da Holanda, Alemanha, Austrália, EUA, para além de Portugueses que falaram sobre negociação, inovação e qualidade, regulamentação e competitividade, recursos humanos, tecnologia e
novos modelos de negócio. A Mckinsey, parceiro de conteúdo na conferência, contribuiu com uma
apresentação sobre “consumer experience innovation” e apresentou também um estudo sobre
os efeitos desta que é a maior crise económica internacional, com base num estudo realizado ao
longo do ano passado intitulado “the crises: one year on”.
Deste estudo se ressalta que no presente e futuro, a garantia da sobrevivência e sustentabilidade
está na resiliência e capacidade das organizações manterem modelos de inovação – interna e externa – para poderem responder a quaisquer flutuações e mudanças de paradigma do mercado.
No final do primeiro dia, numa cerimónia que já é uma referência da actividade em Portugal, foram
distinguidos os melhores contact centers nacionais de 2010!
Vários Contact Centers que actuam nos diversos sectores de actividade viram o seu
trabalho reconhecido:

Melhor Contact Center Nacional
Melhor Contact Center na área das Telecomunicações
OPTIMUS
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Melhor Contact Center
Banca 1º Lugar
SANTANDER

Banca 2º Lugar
BARCLAYS

Banca 3º Lugar

Premiados

BES

Premiados

Seguros 1º Lugar
Inter Partner Assistance

Seguros 2º Lugar
Mapfre Seguros

Seguros 3º Lugar

Companhia de Seguros Tranquilidade
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Premiados

Telecomunicações 1º Lugar

OPTIMUS

Telecomunicações 2º Lugar

PT NEGÓCIOS

Telecomunicações 3º Lugar

Premiados

TMN

Premiados

Outras actividades 1ºLugar

JOGOS SANTA CASA

Outras actividades 2ºLugar

DHL Express Portugal
Outras actividades 3ºLugar

CTT Correios de Portugal

209

Premiados

Outsourcing 1ºLugar

3C (Santander Totta)

Outsourcing 2ºLugar

Teleperformance Portugal

Outsourcing 3ºLugar

Premiados

PT CONTACT

Premiados

Utilities 1ºLugar

EDP

Utilities 2ºLugar

GALP

Prémios Tecnologia
Melhor Tecnologia de ACD - Automatic Call Distribution

AVAYA
Melhor Tecnologia de CTI

GENESYS
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Premiados

Melhor Tecnologia de IVR - Interactive Voice Response
Melhor Predictive Dialer

ALTITUDE SOFTWARE

Melhor Sistema de Gravação

Premiados

NICE SYSTEMS

Mensão Honrrosa

CISCO

PUBLICIDADE

Casos
de referência

Casos de Referência

MetLife

Líder de Mercado em Acidentes
Pessoais via Marketing Directo
A ALICO/MetLife foi pioneira na utilização de técnicas de Marketing Directo adaptadas
à área seguradora. Num sector de actividade tradicionalmente “clássico” e pouco sensível
a novas técnicas, a ALICO/MetLife através deste canal de negócio, antecipou o que viria a
ser o “boom” das seguradoras low cost no Ramo Automóvel com formas inovadoras de
subscrição, reduzindo ao mínimo a burocracia associada a estes processos.
O Marketing Directo da ALICO/MetLife aplicou ao Ramo de Acidentes Pessoais e mais recentemente Ramo Vida, novas técnicas assentes na actividade dos Contact Centers. A subscrição de Apólices por telefone em One Step, permite uma abordagem ao mercado de forma
mais alargada, impossível de atingir através de uma abordagem tradicional. Permite também a subscrição de uma protecção com condições extremamente competitivas na relação
coberturas/capitais vs. prémio, sem necessidade de exames médicos e recebendo toda a
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documentação na morada que o Cliente indicar. Esta documentação engloba a carta de boas
vindas, as condições gerais do produto, condições particulares com os dados e indicações
fornecidas pelo Cliente e plano de pagamento para a primeira anuidade.
O processo de subscrição exclusivamente por telefone, suprimindo o processo tradicional de
assinatura, está perfeitamente regulado pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP), embora
com regras rígidas perfeitamente compreensíveis, e que a ALICO/MetLife cumpre desde o
primeiro momento. De igual forma a utilização de bases de dados seja através de empresas
dedicadas a essa função, seja através de parcerias com entidades que dispõem de clientes,
membros ou sócios, é algo legalmente enquadrado e regulado pela Comissão Nacional de
Protecção de Dados (CNPD), órgão que procura evitar práticas abusivas no mercado e com
o qual a ALICO/MetLife se identifica totalmente, cumprindo também aqui todos os requisitos
necessários.
Efectivamente a utilização deste processo pode levar a práticas de mercado demasiado invasivas e que ultrapassem a privacidade do consumidor, por esse facto a ALICO/MetLife conta
com a APCC para que junto de todos os associados seja um motor de credibilização do
mercado, e com isso factor para uma influência positiva junto dos consumidores.

Paralelamente à liderança de mercado de forma quase ininterrupta desde Fevereiro de 2010,
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com cerca de 14% de quota de mercado em apólices de Acidentes Pessoais, a ALICO/
MetLife suporta o pós-venda com uma linha gratuita de Apoio ao Cliente também ela em
Contact Center externo, com o objectivo de apoiar e esclarecer o Cliente, passando igualmente por um função de retenção, indo ao encontro das necessidades individuais de
cada Cliente. Consideramos que a gestão de carteira é algo estratégico para qualquer
organização, pois somos parte de um Mercado extremamente competitivo rapidamente
esgotado e numa conjuntura muito difícil. A soma destes factores leva-nos a entender cada
Cliente captado como um vitória e como um bem que importa acompanhar, entender e oferecer algo mais que um simples serviço.
Mas porque a dinâmica é algo intrínseco a qualquer actividade e na área seguradora as novas formas de chegar ao Cliente mudam quase diariamente, a ALICO/MetLife procura estar
na frente dessa mudança, investindo em e-commerce, através de acções de e-mailing, mailing, micro sites, landing pages e outras formas de apresentar ao mercado os benefícios das
suas protecções, sem que para isso tenhamos de “invadir” ou massacrar o consumidor.
Os resultados de 2010 mostram que a MetLife está no caminho certo, tendo crescido significativamente em volume de carteira e prémios pagos.
Em suma, a ALICO/MetLife continuará a apoiar a sua estratégia de crescimento e gestão
de Clientes em Contact Centers, sem descurar os canais de negócios tradicionais, como é
o caso da rede de Agências, uma das mais fortes a nível nacional.
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MCALL E ALTITUDE

Mcall Usa Tecnologia Portuguesa
Para Integrar Tele-trabalho
com Sucesso
A Mcall é a empresa do grupo Brisa especializada na prestação de serviços de contact
center, multicanal e de melhoria da eficiência no serviço aos clientes do universo Brisa e
Via Verde. Para além de ser responsável pelo atendimento da linha de apoio ao cliente da
Via Verde, esta empresa desenvolve várias acções relacionadas com este sistema
Estrategicamente localizada no Taguspark, em Oeiras, num edifício único, a Mcall dispõe
de um moderno Contact Center, actualmente equipado com 170 posições de teleoperação, capazes de operacionalizar os mais diversos serviços, 24 horas por dia, 365 dias
por ano, e equipadas com a mais avançada tecnologia para operações de Contact Center,
baseada nas plataformas multicanal da Avaya e da Altitude Software e uma infra-estrutura
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moderna e eficiente, capaz de garantir um ambiente adequado para o desenvolvimento da
actividade, em total conformidade com a legislação vigente no país.
A Altitude Software (www.altitude.com), líder em soluções de software de gestão de
interacções com clientes, e a MCall, empresa de prestação de serviços de Centro de
Contacto do Grupo Brisa, concluiram com sucesso um ambicioso projecto piloto de teletrabalho, suportado em soluções Altitude uCI.
“O projecto teletrabalho iniciou-se, há cerca de um ano, com base numa experiência
piloto, que envolveu numa fase preliminar , três dos mais antigos e experientes colaboradores da empresa. O sucesso verificado no projecto piloto permitiu-nos criar as
condições para que, nesta fase, cerca de 10% dos nossos mais de 120 colaboradores,
possam beneficiar da opção teletrabalho, em função de situações pessoais e da gestão
da actividade da MCall” afirma Margarida Charters, Directora-Geral da MCall.
“O resultado não poderia ter sido melhor, pois as vantagens são claras e mensuráveis,
tanto para a empresa, como para os colaboradores. Assim, para a empresa, o teletrabalho trouxe muitos outros benefícios. Por um lado, permitindo um maior crescimento,
com rapidez, flexibilidade e facilidade, com economias de escala muito significativas, e
por outro conseguiu-se um maior ganho de produtividade (ex. redução dos tempos de
conversação), redução significativa das taxas de absentismo (inexistência de atrasos e
menos faltas).
Os teleoperadores em regime de teletrabalho são seleccionados de acordo com o seu
empenho, experiência e dedicação. A confiança com que a empresa os distingue, constitui seguramente um forte factor de motivação e de retenção de talentos.” refere ainda
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Neste contexto, a solução
Altitude uCI de gestão da interacção com clientes, e a
plataforma de comunicações
IP Altitude vBox revelaramse completamente adequadas
para gerir a extensão da actividade e a integração dos postos de trabalho nos domicílios
dos agentes. Na situação de
trabalho remoto os agentes
continuaram a beneficiar de
todas as funcionalidades de
agente do centro, mantendo
todas as condições de produtividade e eficácia.
De acordo com a responsável da MCall, “ao nível da Supervisão, o controlo da operação das
posições em teletrabalho é efectuado, exactamente como se tratassem de postos locais.
Para a actividade em teletrabalho, a empresa disponibiliza o KIT de Agente em Domicílio, composto por: PC portátil, head set, adapatdor de telefone, modem ADSL, telefone,
licença Altitude de agente, acesso ADSL e cadeira de operador. No âmbito do nosso
Programa de Qualidade, foi desenvolvido um Manual de Teletrabalho, que define claramente as regras de funcionamento, assim como aspectos da legislação específica de
Teletrabalho.”
“Em consequência do sucesso verificado no projecto piloto de tele-trabalho, a empresa tem traçada para 2011 uma estratégia de ampliação do número de posições a operar virtualmente em regime de tele-trabalho, contribuindo para o nosso crescimento,
mantendo os padrões de qualidade”, afirmou Margarida Charters, Directora-Geral da
MCall. “Neste contexto, as soluções Altitude suportaram totalmente as condições técnicas e funcionais necessárias para manter a produtividade e motivação destes agentes”.
Criada em 1992, a Mcall tornou-se rapidamente uma referência na prestação de serviços
de Call e Contact Center. A Mcall dispõe de um moderno Contact Center, actualmente
equipado com 170 posições, capazes de operacionalizar os mais diversos serviços de
atendimento remoto multi-canal – telefone, e-mail, SMS, fax e Internet. Além das empresas do grupo Brisa, o maior grupo português de operação de infra-estruturas rodoviárias
(70% da sua facturação), a Mcall estendeu os seus serviços de atendimento ao cliente,
telemarketing, vendas, inquéritos e cobranças, a outros clientes.
A MCall está integralmente equipada com a suite de soluções Altitude uCI para atendimento multi-canal, bem como para comunicações outbound, suportada na plataforma
de comunicações IP Altitude vBox e numa plataforma Avaya. Para José Santos Coelho,
Director-Geral da Altitude em Portugal, “A Mcall tem uma forte cultura empresarial e uma
posição importante no mercado português de serviços de CRM de grande valor acrescentado. A Altitude Software tem uma forte parceria com a Mcall o que tem permitido a
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ambas as entidades um registo de forte inovação, quer na gestão da operação do centro,
como na prestação de serviços de grande qualidade”.
Neste contexto, a empresa tem vindo a apostar nos serviços de maior complexidade e
valor acrescentado, dos quais se salientam o atendimento para marcação de inspecção
automóvel na Controlauto, a gestão de pedidos de assistência de deficientes auditivos
(via SMS), as acções de prevenção, recuperação e cobrança da VVP e o atendimento do
número azul da Brisa, um serviço disponível 24 horas, que encaminha emergências e
assistências e faculta indicações sobre tráfego, percursos e taxas de portagem.
O Grupo Brisa Auto-estradas de Portugal transformouse em 38 anos numa das maiores operadoras de autoestradas com portagens no mundo, e na maior empresa de infra-estruturas de transporte em Portugal.
Hoje, a Brisa tem uma capitalização bolsista na ordem
dos 3 000 milhões de euros e as suas acções são cotadas na Euronext Lisboa, onde integra o seu principal
índice, o PSI-20. Faz ainda parte do Euronext 100 – o
índice que reúne as maiores empresas de França, Holanda, Bélgica e Portugal – e do FTSE4Good, o índice
de referência em responsabilidade social.
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A Altitude Software (www.altitude.com ) é líder em soluções unificadas para a gestão
da interacção com clientes em centros de contacto dinâmicos, independentemente das
plataformas utilizadas. Com mais de 900 clientes em 60 países, a Altitude Software
privilegia a satisfação dos clientes e tem a certificação ISO 9001 pela qualidade do seu
apoio a clientes a nível mundial. Desde 1993, a Altitude Software foi já distinguida com
mais de 40 prémios sectoriais em diversos mercados mundiais.
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VENTRICA

Parceria com Altitude Software
impulsiona crescimento de 210%
em Centro de contacto
especializado no Reino Unido
A Ventrica reúne 25 anos de experiência no sector do outsourcing de centros de contacto
no Reino Unido, disponibilizando soluções inteligentes multicanal que ajudam as empresas a construir relações mais fortes com os clientes. Em 2010 a Ventrica, com um centro
de contacto de 140 posições, viu o seu volume de negócios crescer mais de 200% num
contexto económico difícil, através da oferta, direccionada a empresas líderes nos seus
sectores, de serviços especializados no contacto, de forma inovadora, e com qualidade,
com clientes e “prospects”.
A instalação de uma solução Altitude uCI de gestão das interacções com clientes foi instrumental na concretização desta excelente performance de negócio, dando á Ventrica a
plataforma e a tecnologia necessária para fornecer serviços inteligentes de contacto com
clientes. Neste contexto, a Ventrica pôde beneficiar de uma solução multicanal totalmente
integrada combinando um conjunto vasto de canais de comunicação como voz, email,
sms, web chat, de forma verdadeiramente unificada.
Por outro lado, a solução Altitude forneceu igualmente um conjunto de ferramentas e
funcionalidades flexíveis, fiáveis e eficazes para comunicações outbound (saida). Por sua
vez, os agentes Ventrica beneficiaram de postos com ambientes de trabalho de fácil utilização e que disponibilizam a informação necessária á função.
Do ponto de vista da supervisão, a solução provou a sua eficácia na avaliação, gestão
e coaching dos agentes. Neste contexto, ao longo do ano a Ventrica viu crescer a sua
capacidade de fornecer serviços de qualidade e de garantir rapidamente a lealdade dos
seus clientes. Noutra vertente, verificou-se um aumento claro da produtividade enquanto
a taxa de atrito desceu para os níveis mais baixos de sempre.

Mais do que um fornecedor
“A Altitude Software forneceu á Ventrica os meios para prestar um serviço confiável e de
grande qualidade” afima Dino Forte , Director-Geral da Ventrica. “Com a Altitude temos
uma verdadeira parceria, encontrámos um fornecedor de que podemos verdadeiramente
depender”
Na sua qualidade de Outsourcer, a Ventrica gere os contactos com os clientes de um
grupo diversificado de empresas, em que cada uma requer uma solução própria. Este
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facto exige o desenvolvimento constante de guiões e de bases de conhecimento que devem permitir ao agente minimizar os erros, realizar objectivos e prestar um bom serviço.
Neste contexto, a utilização da ferramenta Altitude para o desenvolvimento de campanhas e guiões permite á Ventrica alterar dinamicamente as aplicações de front-office e
os guiões para responder muito rapidamente aos requisitos e ás alterações pedidas
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pelos clientes.

Optimização dos níveis de satisfação dos clientes
A Ventrica necessitava igualmente de uma solução que integrasse um interface, eficaz e
com provas dadas, para a sua plataforma de telefonia, garantindo bons niveis de satisfação do cliente. Com a solução Altitude Unified Dialer, um écran adequado está presente
no desktop do agente aquando das comunicações outbound, com múltiplas funcionalidades para as diversas operações de telefonia, guião para a interacção, bem como
informação e histórico do cliente. Desta forma é possível personalizar o contacto e gerir
a interacção de forma eficaz.
Sendo a satisfação do cliente o ponto focal da Ventrica, torna-se crucial a capacidade
de gerir e maximizar a capacidade e performance das suas equipas com uma solução
abrangente que integre a gestão, avaliação e coaching dos agentes. Neste contexto a
solução Altitude Voice Recorder dá aos supervisores informação importante que pode
ser obtida por campanha, por agente ou por contacto, e examinada usando os critérios
de gestão em uso. Desta forma, os supervisores podem aconselhar e ajudar os agentes
praticamente em tempo real. Neste contexto, a Ventrica reduziu a sua taxa de rotação
para 2% dos agentes, reduzindo significativamente os custos consideraveis associados
á formação e acompanhamento permanente de novos agentes.
Num contexto mais geral, a solução Altitude uCI tornou a Ventrica num verdadeiro centro
de contacto integrado, combinando e unificando diversos canais de comunicação como
a voz, email, chat, sms e web. A solução aumentou a produtividade dos agentes ao permitir um melhor controlo pelos agentes dos diversos canais e media, o que melhorou o
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serviço e a satisfação dos clientes. A riqueza de informação do interface de agente, em
particular, facilitou em muito a tarefa dos agentes na realização de inquéritos e na gestão
de todo o tipo de interacções.
O suporte ao cliente foi um factor decisivo na escolha da solução Altitude. Para Dino
Forte, “o nivel do suporte técnico é muito bom. Acresce que a capacidade da Altitude
Software de alterar ou adicionar funcionalidades em função das nossas necessidades
dá-nos especial confiança para o futuro das nossas operações”.

Maximizar a capacidade e performance das equipas
Devido á natureza do negócio de outsourcing, a Ventrica também necessitava de ter
capacidade para compilar relatórios complexos com facilidade, de forma a ser capaz
de monitorar, analisar e melhorar a performance das suas operações. Com a utilização
do Altitude uSupervisor, uma excelente ferramenta de supervisão e gestão, os supervisores e gestores da Ventrica ganharam acesso rápido ás métricas operacionais e á sua
evolução, podendo customizar os relatórios de forma dar resposta a requisitos específicos da gestão ou dos clientes. Neste caso, métricas especificas em tempo real podem
ser seleccionadas, permitindo á gestão responder de forma imediata a alterações das
condições de operação e de negócio. Este tipo de ferramentas permitiu á gestão da Ventrica operar o centro de contacto com um mínimo de desperdício, com a maximização
da produtividade do agente, e a percentagem de tempos mortos reduzida a um digito.
Neste contexto, a implementação da solução Altitude uCI permitiu tornar muito mais
mensurável a performance da Ventrica. Os resultados obtidos após a implementação
provam que a solução Altitude aumentou significativamente o tempo por hora que os
agentes estão a falar com clientes, em especial no contexto de campanhas de contacto
outbound utilizando o Altitude Unified Dialler.
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PROVIDENT

Investimento em Serviço ao Cliente
Impulsiona Crescimento
em Instituição Polaca de Crédito
A Provident Polska SA, uma das mais importantes instituições de crédito pessoal na
Polónia, registou maior satisfação dos clientes e maior produtividade dos agentes de
centro de contacto num contexto de crescimento do negócio e de importantes poupanças
nas suas operações, após ter feito um importante investimento no serviço ao cliente
suportado numa solução Altitude Software.
A Provident Polska SA faz parte do Grupo Provident, um grupo internacional de serviços
financeiros focalizado no crédito pessoal e cotado na Bolsa de Londres. A operar em seis
paises: Polónia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Roménia e México, a Provident
está presente na Polónia desde 1997, tendo-se especializado no crédito pessoal rápido
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com serviço porta-a-porta, empregando 8300 agentes (na rua e no centro de contacto) e
servindo 782 mil clientes na Polónia.

Suporte ao Cliente como elemento central da estratégia
de expansão do negócio
Com 300 posições de agente, o centro de contacto da Provident em Varsóvia gere uma
média de 1,6 milhões de interacções por mês (inbound e outbound), podendo chegar aos
2 milhões de interacções em meses mais movimentados. O centro de contacto é uma
peça central na estratégia de rápida expansão do negócio, estando encarregue de vender
crédito, manter o crédito existente, acolher novos clientes, levar a cabo inquéritos sobre
a qualidade de serviço, gerir reclamações e pedidos, apoiar os agentes na rua e apoiar o
processo de recuperação de créditos.
Em 2009, a Provident Poland adjudicou o projecto com uma solução Altitude Software
implementada pela Algotech, parceiro local na área da integração de soluções, para a renovação e modernização da plataforma de apoio ao cliente no centro de contacto. Para esta
escolha foi decisiva a capacidade da solução para aumentar a produtividade dos agentes
e para acelerar a disponibilização de novos serviços e campanhas no centro de contacto.
Pontos igualmente valorizados foram a capacidade de integração de interacções multimedia - com voz, chat, web, mail e sms - e a escalabilidade da solução (que poderá suportar
até um milhar de agentes).
“A Provident tem SLA’s muito exigentes e a implementação do projecto com a Algotech e Altitude Software foi bem sucedida ao disponibilizar uma plataforma escalável de
customer care que nos permitiu melhorar muito a eficiência do serviço ao cliente” refer
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Katarzyna Kanka, Responsável de CRM da Provident Poland. “A solução é muito boa a
guiar os agentes na gestão das interacções, tornando-os mais produtivos. Em menos de
dois anos triplicamos as interacções mensais geridas pelo centro, de 500 mil para 1,6
milhões, enquanto obtinhamos poupanças da ordem dos 25% na operação do centro”
A solução anterior não era suficientemente avançada para as necessidades de Provident,
nomeadamente em termos de integração de canais e escalabilidade. Neste contexto
a Provident avançou para a aquisição de uma plataforma capaz de gerir interacções
multimedia e multicanal, o desenvolvimento de guiões e campanhas, a evolução das
capacidades de comunicação outbound, a distribuição e routeamento unificado das interacções, bem como a supervisão, controlo de qualidade e reporting.
No contexto de um processo de selecção especialmente competitivo, a escalabilidade
da solução, a sua capacidade de integração multicanal e de desenvolvimento rápido de
campanhas foi decisiva. Para Katarzyna Kanka, “Precisavamos não só de uma solução,
como de um parceiro com experiência suficiente para nos aconselhar na implementação
e conclusão da solução. A parceria entre a Altitude Software e Algotech dá-nos essa
garantia pela sua presença nos mercados da Europa Central e de Leste. Aliás estamos a
ponderar estender esta solução á Provident Hungria”.
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GESPHONE

expande sua operação inConcert
“A solução tecnológica que escolhemos permite-nos ter grande flexibilidade na integração
dos registos dos vários canais de comunicação disponíveis, telefone, SMS, E-mail, redes

PERFIL

sociais, com os registos das bases de dados referentes à nossa actividade. Com esta ferra-

Empresa: Gesphone, SA
País: Portugal

menta, aumentamos a eficácia e a qualidade das nossas acções a par de um maior controlo
dos processos.”
Carlos Medeiros

Indústria: Recuperação de Créditos

Administrador Gesphone SA

Clientes: Banca, Seguros
e Telecomunicações
Desafio: Expandir a operação
superando as expectativas
dos clientes, aumentando
as recuperações..

GESPHONE
Actividade - Avaliação, aquisição e gestão de carteiras de dívidas
Gestão de carteiras de dívidas para terceiros
Que incluem:
•Pesquisa, confirmação ou actualização de telefones e moradas.
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•Contacto efectivo com os respectivos devedores.
•Disponibilização de meios de pagamento.
•Recepção, registo e remessa de valores recebidos.
•Apresentação de alternativas de pagamento previamente.
•Acompanhamento de acordos de pagamento.
Todas as acções são devidamente registadas em bases de dados específicas.
Seguimento estatístico das acções empreendidas e dos seus resultados.
Mais de 50,000 Pagamentos geridos em 2010
50 posições Call Center.
Mais de 25.000 ações judiciais no âmbito da gestão corrente que representa 60 milhões
de euros
Mais de 20 carteiras compradas nos últimos cinco anos, sobre 200 K contas.

O COMEÇO
Actualmente Portugal regista uma alta concentracão em campanhas de customer care,
telemarketing e cobranças. Esta indústria gera cerca de 60.000 empregos directos e conta
com umas 45.000 estações de trabalho.
GESPHONE é um caso paradigmático de ágil crescimento e expansão. Começou as suas
operações no ano 2000 com uma infra-estrutura básica de 10 postos de atenção e hoje gera
um volume de 600. 000 contactos mensais com 50 postos de trabalho no seu call center
de Lisboa.
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Relações em longo prazo
Desde o começo, o objectivo central de GESPHONE foi desenvolver relações em longo prazo,
encontrando em inConcert um sócio especialmente comprometido em seu crescimento.
“O nosso máximo desafio é cumprir com os resultados que se esperam de nós, superando inclusive as expectativas de nossos clientes”, explica Diego Ponce, Gerente Geral
de inConcert para Europa.”

Implementacão
Solução Implementada: inConcert Mul-

Em consequência, a companhia foi aumentando sua capacidade operativa, optimizando de

timédia Contact Center, com marcação

um modo continuo os seus processos front e back office, os quais repercutem directamente

predictiva, gravação de telefonemas,

na productividade e rentabilidade.

scripting dinâmico, supervisão em
tempo real, administração unificada e

Tecnología ao Serviço do Negócio

relatórios
Tempo de implementação: Três meses

Uma clara estratégia de negócios traçada desde o nascimento da empresa permitiu à GESPHONE evoluir num conceito de contact center cada vez mais eficaz e, neste contexto, decidir que opções tomar em frente ao amplo espectro da oferta tecnológica.
A gestão de múltiplas campanhas e a abertura de uma nova sede física, renovaram os
desafios em várias frentes. A nova base tecnológica deveria ser uma verdadeira solução
integral que permitisse desde reduzir custos operativos, até oferecer mais qualidade aos
clientes.

BenefÍcios ObtIDOS
- 45% de incremento na productividade
- 60% de incremento no índice
de contratação
- Melhor administração dos contactos
e campanhas
- Relatórios exatos em tempo real

A decisão: inConcert

- Convergência de redes
- Funcionalidades avançadas de Dialer

GESPHONE seleccionou a Solução inConcert Contact Center.
A implantação tecnológica desenvolveu-se em 3 meses, em sintonía com as necessidades

A respeito de inConcert

de um mercado muito exigente.

inConcert é uma companhia especial-

Os primeiros resultados obtidos foram os seguintes:

izada en tecnología de clase mundial
para Centros de Contactos IP.

• A productividad aumentou 45% em forma imediata.

Com vinte anos de experiência nas

• O índice de contactos aumentou um 60% graças a funcionalidades da plataforma como

áreas de desenvolvimento de software,

a marcação predictiva.

integração de sistemas, redes e telefo-

• A convergencia na rede de dados de todos os serviços incluída a telefonia, se traduziu

nia, lançou-se ao mercado, a fins do

instantaneamente em redução de gastos operativos e consumos de telecomunicaçoes.

2001, a primeira versão de inConcert:

• A qualidade - base conceptual da estratégia de crescimento de GESPHONE- através de

uma inovadora família de aplicações

funcionalidades como administração simples de campanhas, gravação total de contactos

que é a base de soluções escalaveis,

e relatórios em tempo real, tornou-se num novo estádio de evolução.

robustas e confiáveis, que operam
dentro do mundo de telefonia IP.
inConcert tem mais de 250 instalações em 25 países de América Latina,
Espanha e Portugal.
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COLLAB

Plataforma OneWorkforce
em produção no Banco BPI
Uma parceria entre o fabricante de software Collab e o Banco BPI permitiu o lançamento
da plataforma OneWorkforce para optimizar a Gestão da Força de Trabalho do Contact
Center do Banco.
Este inovador projecto entrou em produção em 2010 e traçou, desde o início metas ambiciosas: gerir os horários e turnos de 100 agentes, garantindo integração com a plataforma
de CTI já existente no Banco BPI, cumprindo integralmente os requisitos da legislação
portuguesa em vigor.
A plataforma OneWorkforce visa responder a um desafio que se pode considerar um problema académico de investigação operacional: de entre os milhares de possibilidades, qual
a mais inteligente combinação de turnos pare gerir os 100 agentes, cumprindo os níveis
de serviço (% de atendimento de chamadas em X intervalo de tempo) pretendidos.
O desafio foi alvo de uma importante parceria estratégica entre a Collab, fornecedor do
Software, alguns clientes chave que apoiaram na fase inicial da criação do produto (em
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2009, Europassistance e Contact), e um conjunto de investigadores universitários com
vista à implementação do primeiro projecto de grande escala de Workforce Management
com tecnologia 100% portuguesa.
O produto OneWorkforce foi assim dotado dos melhores algoritmos de Previsão (Forecast),
Planeamento (Planning) e Acompanhamento (Real-Time Monitoring), com vista a assegurar os complexos requisitos do Banco BPI, até então assegurados por processos internos
de menor eficiência e maior custo. Casos concretos foram a necessidade de criar horários
rotativos dos agentes durante o período nocturno, bem como a manutenção dos turnos
entre folgas dos agentes.
Factores de Decisão
• Flexibilidade da Solução, nomeadamente na integração com as plataformas existentes
• Adequabilidade e eficiência dos algoritmos de previsão
• Usabilidade: Design da Interface gráfica e arquitectura web
• Preço
Benefícios
• Significativa redução do esforço dispendido no planeamento e geração de horários (na ordem
de grandeza 3-para-1)
• Os relatórios passaram a ser gerados automaticamente, eliminando processos manuais
em vigor no passado
• Significativa melhoria do Nível de Serviço do Banco BPI
“O Banco BPI, no âmbito desta parceria, seleccionou a COLLAB por um vasto conjunto
de razões. O know-how e o nível de compromissos assumidos pela equipa de produto, as
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funcionalidades inovadoras propostas, o design da solução e a capacidade de integrar
diferentes elementos da nossa realidade foram alguns dos factores chave.”, afirmou
Pedro Amorim, Director - Direcção de Novos Canais do Banco BPI.
“É uma honra ver a nossa solução reconhecida pela sua inovação, funcionalidades,
arquitectura e usabilidade. É a nossa expressa intenção criar uma parceria sólida e sustentada com o Banco BPI. O nosso objectivo é resolver os desafios do presente, criando
as fundações necessárias para o Banco competir com o maior sucesso no futuro, ao seu
mais alto nível”, afirmou o Dr. Pedro Rodrigues, Chief Operating Officer da Collab

SOBRE A COLLAB
A Collab é uma empresa portuguesa

A plataforma OneWorkforce

líder no fornecimento de soluções

A suite OneWorkforce está dividida em diversos módulos que, conjuntamente, respondem

de Contact Center multimédia total-

à maioria dos requisitos de Workforce Management, nomeadamente: análise histórica

mente baseadas em arquitecturas

dos dados e extrapolação de previsões, operações de staffing e de gestão de horários,

IP.

monitorização em tempo-real e reporting.
Para além disto, o OneWorkforce inclui uma área de análise de cenários WHAT-IF, onde

Fundada em 2003 por uma equipa

os gestores podem simular e visualizar o impacto de certas alterações e em que medida

com forte experiência na indústria

afectam a performance do contact center.

dos Contact Centers, a Collab an-

O OneWorkforce é composto pelos módulos OnePortal, OneForecast, OnePlan, OneMonitor,

tecipou uma revolução tecnológica

OneBackOffice, Reporting.

provocada pelo lançamento de
novos standards IP / SIP e a progressiva transição das redes dos
operadores de telecomunicações
para arquitecturas IMS (Internet
Multimedia Subsystem).
Em 2011, a Collab conta já com
clientes e parceiros em mais de 30
países e possui referências chave
nas áreas das Telecomunicações,
Banca, Saúde e Governo.
Para mais informações consulte
web: www.collab.pt
mail: info@collab.pt
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COLLAB

“2011: É obrigatório Globalizar!”
Na indústria dos contact centers, hoje mais do que nunca, internacionalizar não é uma
opção. É a única estratégia de sobrevivência possível para um fornecedor de IT.
Prova disto é a Collab (www.collab.pt), empresa portuguesa líder no fornecimento de
soluções de IP Contact Center criada em 2003, que já conta com 75% do seu volume de
negócios proveniente da exportação de Software.
Os impactos da migração para VoIP estão a ser revolucionários nos Call e Contact Centers
de algumas organizações e instituições, uma vez que todo o seu core business tem estado
dependente do legacy PBX. A transição para VoIP tem criado inúmeras oportunidades,
nomeadamente ao nível do hosting e da virtualização, algumas das áreas chave para a
internacionalização deste fabricante.

ÁFRICA DO SUL (LESOTHO) – VODACOM
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O projecto da Vodacom surgiu em finais de 2010, em parceria com o integrador local
SPESCOM e consiste na reengenharia completa do contact center do principal operador
móvel local, a VODACOM.
Diversas vantagens identificadas : redução de custos através
da unificação de várias redes,
maior tolerância a falhas, maior
produtividade dos agentes, maior
escalabilidade, integração de novos canais no contact center, tais
como e-mail, instant messaging
e video.
Para a Collab este projecto é estratégico pois serve de montra de sofisticação tecnológica
no Grupo Vodacom (África do Sul, Congo, etc.).
“A equipa designada para trabalhar no Lesoto era excelente. E o profissionalismo que
demonstraram bastante elevado. Não hesitaremos em recomendar os produtos da Collab a
outras empresas do grupo Vodacom”, refere Moeti Sehloh, um dos responsáveis da Vodacom
no Lesotho.
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MOÇAMBIQUE
O maior operador móvel de Moçambique, MCEL, seleccionou a plataforma OneContact da
COLLAB para renovar o seu centro de atendimento.
Com este novo Contact Center, a Mcel poderá
melhorar a experiência dos seus clientes, aumentando a sua satisfação e a taxa de atendimento, em linha com a sua estratégia de
excelência na qualidade dos serviços.
“A MCEL seleccionou a plataforma OneContact
por um vasto conjunto de razões. Baseado em
SIP, o OneContact tem uma lista de funcionalidades que cumpre com os nossos ambiciosos
requisitos. A flexibilidade aliada ao elevado
nível de compromissos assumidos, o historial
da empresa e a capacidade de integrar diferentes elementos da solução foram alguns dos
factores chave.”, afirmou o Dr. Arlindo Mondlane, um dos responsáveis pelo projecto da
MCEL.

ANGOLA
A ZAP ANGOLA, recém criada empresa de distribuição de TV por Satélite em Angola, seleccionou a plataforma OneContact para a renovação do seu Contact Center, vocacionado para
a prestação de serviços de Apoio ao Cliente .
O novo contact center vocaciona-se para três tipos de serviços
• Questões gerais dos clientes - Inbound
• Carregamento de serviços de TV (Raspadinhas) – Inbound (Self-Service via IVR)
• Fidelização de clientes, Telemarketing, Follow up de Vendas – Outbound
ZAP é a marca da empresa detida 30% pela ZON e 70% por Isabel dos Santos, filha do
presidente angolano José Eduardo dos Santos. Com dois pacotes iniciais de 50 e 80 canais
(premium) em Alta Definição (HD), a Zap aposta principalmente nos conteúdos em português onde pretende ser “líder” no mercado angolano.
Com um investimento inicial de 4,5 milhões de dólares (3,3 milhões de euros), a ZAP iniciou
o seu serviço em Junho de 2010
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BRASIL
A Collab estabeleceu uma parceria estratégica com a Experti IP (www.expertiip.com.br),
com vista à entrada no mercado brasileiro.
Este será o primeiro passo de uma estratégia que tem por objetivo replicar no Brasil, de
forma gradual, a vasta oferta da empresa no sector de Contact Centers e da tecnologia voz
sobre IP (VoIP). Os Bancos, as Operadoras de Telecom, as empresas de outsourcing e o
governo são os segmentos chave da Experti no Brasil, totalmente em linha com os objectivos da Collab “São sectores que pelo seu rápido desenvolvimento, mais necessitam de
soluções sofisticadas e onde será mais fácil diferenciarmo-nos da concorrência”, justificou
Pedro Rodrigues, Chief Operating Officer (C.O.O.) da Collab.
Segundo, Marcelo Henrique Pinto, Chief Technological Officer (C.T.O.) da Experti IP, “O diferencial tecnológico conseguido através da plataforma de soluções OneContact da Collab, é
inédito no Brasil“, além de ser oferecido totalmente em Português.

HOSTING - Iniciativas nacionais e internacionais na área dos Contact Centers
Os operadores de telecomunicações estão-se a posicionar no fornecimento da tecnologia
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de Contact Centers num modelo 100% OPEX, ou seja, sem qualquer investimento inicial em
licenças – todo o serviço é contratado através de uma renda mensal, definida em função
da sua utilização.
• A PT PRIME através do seu “GlobalPhone Contact Center”, presta um serviço de Contact
Center, aos seus clientes empresariais, baseado nesta plataforma, tendo actualmente um
número considerável de empresas a operar em simultâneo.
• No Reino Unido, a TATA COMMUNICATIONS, está a alavancar todo o potencial da sua rede
de comunicações, prestando serviços de Hosted Contact Center. Em 2009, foi celebrado
um acordo de exclusividade com um integrador para o mercado Holandês, tendo já com
vários clientes em fase de lançamento na plataforma.
• A VODAFONE PORTUGAL, opera um serviço semelhante com a sua rede de outsourcers,
fornecendo o Software-as-a-Service para a operação quotidiana dos prestadores de
serviços.
• A EXPERTI BRASIL, que à data deste artigo, em Maio de 2011, e após poucos meses de
prospecção conta já com 250 posições de contact center em modelo de Hosting.
• Por fim, o maior operador móvel de Moçambique, a MCEL tornou-se um anfitrião (host) e
irá prestar serviços de contact center à sua congénere para a rede fixa, a TDM (Telecomunicações de Moçambique). Este é um exemplo representativo de um cliente que percebe os
benefícios da tecnologia e se torna parceiro, conseguindo amortizar parte do seu investimento prestando serviços de Hosted Contact Center.
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OneWorkforce – Plataforma Integrada de Workforce Management
Uma área de inovação e crescimento internacional para a Collab está relacionada com
o Workforce Management - um problema de investigação operacional que consiste na
previsão, planeamento e acompanhamento dos turnos de agentes. A cooperação entre
o mundo académico e as empresas tem sido vital nesta complexa área da Investigação
Operacional.
Desde 2009, a plataforma já está instalada na EuropAssistance, na Contact (BES), no BPI, e
além fronteiras, na Rumbo (Espanha), na Vodacom (Lesotho), na MCEL (Moçambique). Um
vasto leque de clientes para um produto ainda em fase de amadurecimento, e com vasto
potencial para explorar.
Versão para iPhone já disponível na APP STORE, com o nome OneWorkforce.

Tem um iPhone? Faça download da aplicação de demonstração gratuita na APP STORE:
http://itunes.apple.com/app/oneworkforce/id427597441#
E o futuro ?
Numa época de recessão, a COLLAB está em crescimento, claramente em contra-ciclo
devido a uma estratégia de internacionalização ambiciosa mas prudente. A partir da sua
sede em Lisboa, tem vindo sustentar fortes parcerias com operadores de telecomunicações e integradores especializados com vista a um serviço total ao cliente.
O futuro passa pelo crescimento da base instalada e pelo alargamento da rede de parceiros,
particularmente em novos mercados. No final de 2010, a COLLAB contava já com clientes
e parceiros em mais de 30 países e possui referências chave nas áreas das Telecomunicações, Banca, Saúde e Governo.
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RHMais

Querer ser “Uma empresa ÚNICA”!
Michael Porter tem vindo a sensibilizar o mundo empresarial para a necessidade de, no
mercado global tremendamente competitivo, as empresas procurarem estratégias diferenciadoras, no sentido de “não competirem para serem a Melhor”, mas sim, de competirem para serem Únicas!
O pressuposto de M. Porter é o de que “o pior erro da estratégia é o de competir com as
rivais nas mesmas dimensões”. A consequência deste posicionamento errado só poderá
ser, no curto-prazo, a competição baseada no preço, no preço baixo, entenda-se.
É esta a situação atual do nosso setor: empresas a competir, diria a destruírem-se, apenas usando como argumento de venda, exatamente, o preço baixo.
Para combater esta tendência temos vindo, na RHmais, a aprofundar o posicionamento
externo e a atitude (interna) para que o mercado nos possa reconhecer como uma Empresa Única! Uma empresa capaz de “entregar” um serviço absolutamente diferenciado
da concorrência, um serviço que o mercado não consiga encontrar em mais nenhuma
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empresa do setor!
E para que esta afirmação não seja apenas um marketing shot, torna-se necessário explicitar o conceito. Na verdade, operando num mercado de elevado nível de exigência de
níveis de serviço e qualidade e, por outro, de pressão por contenção ou redução de preços,
como é o dos contact-centers, o caminho entre estas duas “forças de pressão” é um túnel
estreito onde poucos conseguirão passar e alguns começam a ficar pelo caminho…Assim, a orientação da RHmais para a superação das expectativas dos clientes tornou-se…
uma obsessão!
Mas não haverá no mercado outras empresas que assegurem esta qualidade
de serviço ao cliente? Claro que sim!
Algumas são mais inovadoras do que a
RHmais, outras empenhar-se-ão com a
mesma paixão. Mas nós propomo-nos
ser isto tudo ao mesmo tempo! E é por
isso que procuramos ser ÚNICOS!
A nossa relação com a empresa-cliente
não pode, nem deve, cingir-se a um
mero cumprimento do contrato. Vai
muito além disso. A nossa missão é a de
crescer, crescendo com os nossos clientes, aprender e disseminar conhecimento entre as
nossas operações, enriquecendo a prestação dos serviços em todos os nossos clientes,
aplicando as boas práticas e os case-studies que vamos desenvolvendo.
O nosso objetivo é o de quanto mais o nosso cliente aprofundar o conhecimento que tem
de nós, quanto melhor nos conhecer, mais confie nos nossos serviços e mais acredite
na nossa sincera dedicação… e não o contrário como é habitual no mercado! Com este
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posicionamento, gostamos de acreditar que um contrato de outsourcing para a gestão
operacional do seu contact center com a RHmais é um Valor Seguro para as empresas e instituições que apostam numa parceria connosco. Pela estabilidade societária
e financeira, pela excelência da gestão das operações e dos seus ativos humanos, pelo
profundo respeito pelos nossos colaboradores, e, sobretudo, pela focalização nos clientes e suas necessidades, consideramo-nos o parceiro certo para apoiar a gestão do
relacionamento com os seus clientes finais.
Em 2010, atingimos um volume de vendas de 25,3 milhões de euros, o qual re-presentou
um crescimento próximo de 10%, empregando, no final de dezembro, perto de 2015 colaboradores, que significou a criação, a partir de janeiro, de 190 postos de trabalho líquidos.

Ao longo do corrente ano e nas áreas de negócio ‘Gestão de Contact Centers’ e ‘Business Process Outsourcing’, a RHmais reforçou a sua presença em várias operações no
país, particularmente em Castelo Branco, Évora e Porto e nos setores da Administração
Pública, Seguros e Telecomunicações. Significativo o facto de ter criado nas localidades
citadas mais de 400 novos postos de trabalho permanentes.
Nas áreas de Consultoria e Formação, a RHmais está a desenvolver vários programas de
apoio e intervenção, nas áreas de gestão, qualidade, desenvolvimento comercial e internacionalização, em 385 empresas do norte e centro do continente e na Região Autónoma
da Madeira, através de uma vasta equipa de noventa e cinco consultores e formadores.
Enquanto empresa de expressão nacional e integradora de vários serviços e soluções
para o mercado, a RHmais encara o difícil ano de 2011 com a natural confiança de quem
continuará a afirmar-se por aquilo em que é Única e Diferente: Gerar Conforto nos seus
Clientes e Felicidade nos seus Colaboradores!
Rui de Brito Henriques
Administrador Delegado da RHmais, SA
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Artigos de Opinião
APCC Active Brain
Rémi Galipeau

O caminho para a Excelência através do Selo de Qualidade APCC
– realidade actual e visão para o futuro
1. Apresentação do Selo de Qualidade APCC
A APCC desenvolveu e lançou em 2010 o Selo de Qualidade APCC, em parceria com a Active Brain,
empresa de Consultoria especializada na área do Customer Relationship Management, com uma experiência sectorial forte na área dos Contact Centers.
Este projecto, pioneiro em Portugal, tem como principal objectivo incentivar as empresas do sector a
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exercerem boas práticas de gestão nos seus Contact Centers, contribuindo dessa forma para a melhoria da imagem e da credibilidade do sector, promovendo assim uma auto-regulação, imperativa ao
desenvolvimento sustentado do sector que a APCC ambiciona.
Concretamente, o Selo de Qualidade APCC proporciona aos Associados da APCC o acesso privilegiado a um serviço de Auditoria / aconselhamento sobre boas práticas de gestão de Contact Centers,
que cada um deverá utilizar para melhorar a qualidade de serviço prestado aos seus Clientes. O Selo
constitui uma referência para o mercado e permite destacar os melhores serviços de Contact Centers
a operar em Portugal. O Selo de Qualidade APCC visa avaliar de forma quantitativa uma determinada
Operação, que pode operar em vários Centros (cada um sendo alvo de uma Auditoria específica), face
a um conjunto de mais de 150 controlos relacionados especificamente com as actividades operacionais de Contact Center. Estes controlos foram considerados pela APCC e pela Active Brain como
determinantes para a qualidade do serviço prestado.
O Modelo de Auditoria que foi desenvolvido destina-se a avaliar todos os tipos de Operações de Contact Centers (pequenas e grandes Operações, de Inbound ou Outbound, independentemente da natureza do apoio prestado ao Cliente e do ramo de actividade do Cliente que contrata o Atendimento), e
assenta nos seis pilares que contribuem para a qualidade do serviço prestado:
• Perfil corporativo (instalações; certificações de qualidade; …);
• Organização e Processos (processos e procedimentos formalizados para garantir a qualidade de
serviço;...);
• Processos de melhoria contínua (monitorias; Coachings; formação; …);
• Nível de performance (indicadores internos; monitorias realizadas pela Active Brain;...);
• Recursos humanos (fidelização; incentivos; supervisão; índice de satisfação; …);
• Tecnologia (telefonia; sistema de informação;...).
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Entrando em mais algum detalhe do Modelo de Auditoria, apresentamos abaixo as grandes linhas
do sistema de pontuação. Os seis pilares acima referidos contribuem na seguinte proporção para a
atribuição de pontos, que por sua vez determinam o sucesso da Operação avaliada na atribuição do
Selo de Qualidade APCC:

O processo de Auditoria tem 3 grandes etapas:
E t a p a n º 1 - R e u n iã o p r e lim in a r

E ta pa

R e u n iã o d e p r e p a r a ç ã o c o m o A s s o c ia d o c a n d id a t o a o S e lo d e Q u a lid a d e A P C C
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- r e u n iã o d e a p r e s e n ta ç ã o d o s r e s u lta d o s

Etapas 1 e 2 – O sucesso do processo de Auditoria está condicionado pelo envolvimento do Auditado
na preparação da mesma. A carga de trabalho está sobretudo concentrada na fase prévia de compilação dos documentos solicitados, sendo as diligências da Auditoria concentradas sobre um único
dia, durante o qual a equipa da Active Brain vai:
• Entrevistar a equipa responsável pela Operação,
• Estudar os documentos disponibilizados,
• Observar o Centro,
• Realizar as Monitorias previstas no Modelo.
Para completar a Auditoria Standard, existe uma opção de Auditoria Acompanhada, na qual a Active
Brain apoia o Auditado na gestão da preparação da auditoria. Este apoio opcional incide sobre o processo de preparação da auditoria e na constituição do dossier, não incluindo trabalhos de consultoria
sobre os processos auditados.
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Etapa 3 – Sendo o objectivo do Selo de Qualidade APCC a promoção da melhoria contínua
da prestação de serviços, os produtos resultantes da Auditoria têm como finalidade ajudar
o Auditado a identificar acções de melhoria através da análise das conclusões quantitativas
e qualitativas da avaliação. Assim, o documento de conclusões apresentado pela Active
Brain na reunião final de apresentação dos resultados com o candidato ao Selo de Qualidade APCC formaliza a pontuação da Auditoria e as não-conformidades identificadas.
2. Apresentação dos resultados obtidos em 2010 pelas Operações titulares
do Selo de Qualidade APCC
Em 2010 foram auditadas 31 Operações de acordo com o Modelo do Selo de Qualidade
APCC. Todas conseguiram uma pontuação global superior a 70%, compreendida entre 82
e 96%. Estes resultados comprovam a robustez do Modelo utilizado, e a excelente performance das 31 Operações auditadas.
O quadro resumo abaixo fornece uma perspectiva clara sobre a média conseguida pelos 31
candidatos em cada um dos 6 pilares:
Este resumo indica que os pontos fortes comuns aos 31 candidatos estão nos seguintes
pilares:
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R e s u m o d a P o n tu aç ão

Média

1

Perf il corporativo

84%

2

Organização e Processos

95%

3

Processos de melhoria contínua

4.1 a 4.3 Nível de perf ormance - Indicadores internos
4.4 a 4.8 Nível de perf ormance - Monitorias f eitas pela Active Brain

84%
97%
90%

5

Recursos humanos

87%

6

Tecnologia

97%
91%

• Organização e Processos (processos e procedimentos formalizados para garantir a qualidade de serviço;...), com apenas um ponto fraco comum detectado no controlo “qualidade
do Plano de Contingência formalizado para garantir o serviço mínimo (testes periódicos)”,
que recolheu em média 67%;
• Nível de performance (indicadores internos;...);
• Tecnologia (telefonia; sistema de informação;...).
Este resumo indica que os eixos de melhoria comuns aos 31 candidatos estão nos
seguintes pilares:
• Perfil corporativo (instalações; certificações de qualidade; …), com um ponto fraco comum detectado no controlo “outras Certificações (ISO 10002 ou 14001 ou xx, COPC - CSP
Standard ou Gold, SHST)”, que recolheu 29% em média;
• Processos de melhoria contínua (monitorias; Coachings; formação; …), com três pontos
fracos comuns detectados nos seguintes controlos:
• “existência de procedimento de auditoria para avaliar a qualidade das Formações e dos
formadores”, que recolheu 39% em média na Formação Inicial e 30% em média na Formação Contínua;
• “número de Monitorias mensais por comunicador”, que recolheu 52% em média;
• “formalização do Resumo da Acção de Formação pelo formador”, que recolheu 66% em
média;
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• Recursos humanos (fidelização; incentivos; supervisão; índice de satisfação; …), com
dois pontos fracos comuns detectados nos seguintes controlos:
• “rotatividade anual dos comunicadores”, que recolheu 51% em média;
• “número anual de horas de formação por cada Supervisor”, que recolheu 66% em média.
No pilar Nível de performance - Monitorias feitas pela Active Brain, foram detectados 4
eixos de melhoria comuns aos 31 candidatos:
• o controlo “identificação da empresa”, que recolheu 17% em média;
• o controlo “personalização do contacto”, que recolheu 53% em média;
• o controlo “abertura a outros assuntos”, que recolheu 62% em média;
• o controlo “síntese do contacto (validação do pedido do Cliente)”, que recolheu 64%
em média.
3. Visão para o futuro: Certificação de Profissionais e Acreditação de Contact Centers
Confiantes no facto de que o Selo de Qualidade APCC se iria tornar rapidamente uma referência para o mercado, a APCC e a Active Brain desenvolveram desde Janeiro de 2010 uma
visão ambiciosa para o futuro. Esta visão integra o Selo de Qualidade APCC com duas ferramentas que permitem construir um caminho para a Excelência:
• A Certificação Individual dos Recursos Humanos dos Contact Centers;
• A Acreditação de Contact Centers na sua globalidade.
A Certificação Individual dos Recursos Humanos dos Contact Centers tem como objectivo
genérico garantir que as equipas dos Contact Centers estejam devidamente preparadas,
quer em termos técnicos, quer em termos procedimentais e comportamentais. Contribui
para a qualidade do atendimento através das seguintes alavancas:
• A padronização das competências e dos processos e procedimentos do atendimento:
na experiência da Active Brain, a padronização tem constituído em muitos projectos uma
alavanca potente da Excelência operacional;
• A identificação dos melhores elementos: permitem um atendimento mais eficaz e consequente aumento da satisfação do Cliente do serviço prestado;
• Uma melhoria significativa dos níveis de fidelização dos Recursos Humanos. Na nossa
experiência, a Certificação Individual tem alimentado o prestígio dos agentes de Contact
Center: “afinal a sua motivação, alegria e realização depende disso e muito”.
A Certificação Individual dos Recursos Humanos dos Contact Centers assenta nos três
pilares que contribuem para o reforço e a validação das competências:
• A Formação, que pode ser uma Formação de Refresh, focando apenas os temas considerados essenciais e/ou insuficientemente dominados,
• O Teste Teórico realizado no final da Formação, validando os conhecimentos adquiridos
na mesma,
• A Avaliação on-job, que pode incluir componentes de Observação, de Monitoria de contactos com Clientes, …
A Certificação Individual dos Recursos Humanos dos Contact Centers pode ser aplicada a
duas populações:
• A primeira estratégia é certificar de forma alargada todos os Comunicadores de um Contact Center. O esforço é maior, devido ao número de pessoas a certificar, mas garante uma
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melhoria mensurada das competências individuais de cada um dos membros da equipa,
• Uma estratégia alternativa, que pode também ser complementar, consiste em concentrar
os esforços sobre os Supervisores, de forma a apostar num efeito de alavanca. Neste
caso, as competências que são alvo de Certificação são os “core skills” específicos de
Supervisão, como por exemplo: a capacidade em dar feedback, a capacidade em conduzir
sessões de Coaching Individual e as competências de comunicação e/ou de formação...
O Projecto de Certificação de Profissionais de Customer Service da AproCS vai responder
à necessidade de Certificação Individual dos Recursos Humanos dos Contact Centers em
Portugal. Vai ser operacionalizado pela primeira vez em 2011, no sector dos Contact Centers, tendo como objectivo permitir aos Profissionais de Customer Service a obtenção progressiva de Competências em função da Carreira Profissional que pretendem desenvolver
no Sector. A Active Brain tem um duplo papel neste projecto pioneiro:
• garantir a concepção de um Processo de Certificação de Profissionais de Customer Service que seja simples e exequível por um lado, rigoroso e exigente por outro,
• operacionalizar um Processo rigoroso e eficiente de Acreditação das entidades formadoras.
Para maximizar o impacto do Selo de Qualidade da APCC e da Certificação de Profissionais
de Customer Service da AproCS na melhoria do sector de Contact Centers e do tecido
empresarial em Portugal, o último passo a dar pode ser o desenvolvimento de uma Acreditação de Contact Centers na sua globalidade.
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Esta Acreditação Empresarial seria o complemento do Selo de Qualidade, sendo atribuída
a uma Empresa na sua totalidade, e já não a uma Operação num determinado Centro.
Seria baseada nos Selos de Qualidade atribuídos às Operações da Empresa em causa,
eventualmente acrescido de controlos ligados às práticas de gestão da Empresa fora das
actividades operacionais específicas de Contact Center.
Rémi Galipeau – Managing Partner – Active Brain, Consultores de Gestão
A Active Brain, especializada na área do Customer Relationship Management, possui uma
experiência sectorial forte na área dos Contact Centers. Desenvolveu um know-how comprovado na concepção e na implementação de programas de Acreditação de Empresas e
de Recursos Humanos, na área dos Contact Centers e dos Serviços Técnicos de Operações
e Engenharia.
A Active Brain é o parceiro exclusivo escolhido:
• pela APCC para desenvolver e operacionalizar o Selo de Qualidade, que vem fortalecer o
esforço para a melhoria do sector de Contact Centers e do tecido empresarial em Portugal,
• pela AproCS para garantir a concepção de um Processo de Certificação de Profissionais
de Customer Service e operacionalizar um processo rigoroso e eficiente de Acreditação das
entidades formadoras.

Estudos da actividade
realizados em Portugal

CALL CENTER: COMO OS VALORES, A PERCEPÇÃO
DE SUPORTE ORGANIZACIONAL E O TIPO DE HORÁRIO
INFLUENCIAM O BEM-ESTAR
							

Autora: Joana Pedro

Introdução
O conceito bem-estar nas organizações é actualmente um dos temas mais tratado e acarinhado pela
Psicologia, pois é reconhecido como um suporte para diversas actividades consequentes da vida dos indivíduos e identificado como um objectivo a atingir (Seligman e Csikszentmihalyi 2000).
O grande desafio que se coloca hoje às organizações é de, as grandes decisões sobre as novas tecnologias ou novos projectos, incluírem uma avaliação do respectivo impacto na qualidade de vida em contexto
laboral. Uma organização, não pode apenas pensar na qualidade dos seus produtos ou serviços e não
garantir que os seus trabalhadores estejam satisfeitos. A principal aposta para as organizações não está em
sobreviver apenas com a implementação de políticas ou estratégias de gestão, ou em adquirir novas tecnologias e equipamentos, mas em investir no bem-estar dos seus recursos humanos. A legitimidade destas
estratégias passa por estimular o optimismo nos empregados. A manutenção dos quadros organizacionais
com pessoas portadoras de um estado psicológico saudável é um indicador de que, os trabalhadores têm
as suas necessidades laborais satisfeitas e são pessoas que se inserem na organização com responsabilidade e compromisso (Amaral e Siqueira, 2004).
A presente investigação que integra a percepção de suporte organizacional, os valores e o bem-estar
justifica-se na medida em que as transformações sociais, económicas e tecnológicas têm gerado modificações profundas nas organizações e, consequentemente, nas relações que se estabelecem entre as
organizações e os seus empregados. Para se analisar estas relações utilizou-se um questionário composto
por três escalas: Escala de Bem-Estar Subjectivo de Warr, a Short Schwartz´s Value Survey (SSVS) adpatada por Lindeman & Verkasalo e a Survey of Perceived Organizational Support (SPOS) de Eisenberger,
Huntington, Hutchison & Sowa. Os participantes, são colaboradores de uma empresa nacional de gestão e
organização de recursos humanos (assistentes de atendimento telefónico e supervisores), alocados a uma
empresa do sector público em regime de outsourcing.

Objectivos
Segundo Eisenberger, Huntington, Hutchison e Sowa (1986), a teoria do suporte organizacional pressupõe que, os trabalhadores personificam a sua organização, inferindo na extensão que cada organização
valoriza as suas contribuições e as necessidades do seu bem-estar. Assim, tornou-se relevante estudar se
a percepção de suporte organizacional, que os trabalhadores sentem face à organização, estabelece uma
relação estatisticamente positiva com o bem-estar dos mesmos.
Outro aspecto alvo de estudo foram as potenciais diferenças que o tipo de horário laboral (trabalho a
tempo integral e trabalho a tempo parcial) possam ter com o bem-estar. A literatura citando van Rijswijk e
seus colaboradores (2004), revela que o trabalho a tempo integral está associado à saúde física, a baixos
níveis de stress psicológico e menos ansiedade e que, consequentemente, o trabalho a tempo parcial está
fortemente associado a baixos níveis de bem-estar, pelo que se pretendeu demonstrar que existem diferenças estatisticamente significativas do bem-estar entre os trabalhadores com horário integral ou com
horário parcial.
Por último e adoptando a literatura de Lindeman e Verkasalo (2004), define-se valores como objectivos
que servem de princípios que guiam a vida de uma pessoa ou grupo e que deste modo enfatizam a aceitação
e mediação da relação com os outros, revelam-se importantes para o seu bem-estar. Albuquerque, Noriega,

Coelho, Neves e Martins (2006) vieram demonstrar, que os valores adoptados pelos indivíduos
tendem a apresentar uma relação explicativa com o bem-estar. Assim, pretendeu-se igualmente
demonstrar se os valores têm uma relação estatisticamente significativa com o bem-estar.
É importante referir que se ambiciona verificar a existência de relações entre as variáveis e
não testar quaisquer relações de causa-efeito.

Análise e Discussão dos Resultados
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Edif. Ciência I - Tagus Park

M.T.S.S./ ISSS
Rua Rosa Araújo, 43

IIESS

1250-194 Lisboa - Portugal

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva n.º 17, 2º

213 102 095 / 213 102 038

Edifício Ciência I, Tagus Park
2780-920 Porto Salvo - Portugal

Marinha Portuguesa

214 230 000 / 214 230 001

Praça do Comércio

www.seg-social.pt

1100-148 Lisboa - Portugal
213 217 500		

II-MF - Instituto de Serviços
do Ministério das Finanças

www.marinha.pt

Av. Leite de Vasconcelos, 2 Alfragide

Segurança Social

2720 Amadora - Portugal

Rua Castilho, nº24- 6º

214 723 625 / 214 712 786

1250-069 Lisboa - Portugal
213 507 254 / 213 507 297		
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Accenture-Consultores de
Gestão SA

Capgemini Portugal

Av. Eng. Duarte Pacheco Amoreiras, Torre 1 16º

Rua Afonso Praça, 30 Miraflores

Piso 1070-101 Lisboa - Portugal

1495-046 Algés - Portugal

213 803 500 / 213 713 500

214 122 296 / 214 122 334

www.accenture.com

www.pt.capgemini.com

Agência de Inovação Campus do
INETI, Ed. O, 1º Estrada do Paço do Lumiar

Comunycarse

1649-038 Lisboa - Portugal

1269-046 Lisboa - Portugal

214 232 101 / 214 232 100

213 404 674		

www.adi.pt

www.comunycarse.com

ALL2IT - Consultoria de Sistemas
e Telecomunicações

Consiste	

Torre de Monsanto

2710-693 Sintra - Portugal

Rua Afonso Praça, 30, 6º

219 100 200 / 219 100 299

Edifício Torre de Monsanto

Av. da liberdade, nº 110 2º piso

Quinta da Beloura

1495-046 Algés - Portugal
218 390 700		

CONVEX - Consultoria e Integração de Sistemas

BetterSoft

Taguspark - Rua Professor Dr. Aníbal Cavaco

Estrada de Lisboa,7 B Apartado 4057

Silva Edificio Qualidade, Bloco B3

3040-089 Coimbra - Portugal

2740-120 Porto Salvo - Portugal

239 445 079 / 239 445 808

214 213 787 / 214 229 200

www.bettersoft.pt

www.convex.pt

C&C
Consultores de Comunicação,
Lda Largo da Rosa, 7 - 3º

Rua Ricardo Severo, n.º 3 - 4.°

1149-054 Lisboa - Portugal

226 061 340 / 226 093 253

210 307 829 / 210 307 800

www.tecnopor.pt

DHV Tecnopor, Lda.
4050-515 Porto - Portugal

www.cec.online.pt

Capgemini Portugal

ExChange - Rede de Consultores Financeiros

Edificio Torre de Monsanto

Praceta Henrique Moreira, n.º 20

Rua Afonso Praça, 30 Miraflores

Rotunda Arrábida Shopping

1495-046 Algés - Portugal

4400-471 Vila Nova de Gaia - Portugal

214 122 200		

223 773 000 / 223 722 112

www.pt.capgemini.com

FAVVUS Management Solutions
António Sérgio, 22-12º Miraflores

MultiDados,
Consultoria e Tratamento
Estatístico de Dados

1495-132 Algés - Portugal

Rua de Angola, 33W, Forca

214 137 170 / 214 137 189

3800-008 Aveiro - Portugal

www.favvus-ms.com

234 383 265 / 234 386 407 / 234 383199

Edifício Amadeo Souza Cardoso Alameda

www.multidados.com

GMtel
Rua Sousa Lopes, Lote IJ, Escr. B

Oosfera

1600-207 Lisboa - Portugal

Rua Central Park 1, 4ºA

217 613 470 / 217 613 471

2795-242 Linda-a-Velha - Portugal

www.gmtel.pt

214 146 900 / 214 416 901

HanseCom
Media & Communication

Probitas / Infinity Plus
Travessa do Conde da Ponte, 2

Praceta Luis Antonio Verney, 32

1300-141 Lisboa - Portugal

4100-312 Porto - Portugal

213 624 606 / 213 624 487

228 301 304 / 220 159 431

www.probitas.biz

Informa D & B

SVDI

Rua Barata Salgueiro, Nº 28 3º andar

Rua da Bélgica, 2284-D a 2304-E.

1250-048 Lisboa - Portugal

4400-046 V.N. GAIA - Portugal

213 500 340

227 729 915 / 227 729 916

INOSAT
Consultoria Serviços SA

Via net.works

Rua Consiglieri Pedroso, n.º 71 - 7º

de Saldanha, 1 - 4º H

2730-055 Barcarena - Portugal

1050-094 Lisboa - Portugal

214 342 410 / 214 342 419

213 199 200 / 213 199 201

Just In Time
Consultores de Serviços, Lda

Atrium Saldanha, Praça Duque

www.vianetworks.pt

Rua Dr. Francisco Gentil Martins, 14-1º

We Do Consulting-Sistemas
de Informação SA

2795-083 Linda-a-Velha - Portugal

Rua Viriato, Edificio Picoas Plaza - 6, 4º

214 191 684 / 214 197 326

1050-235 Lisboa - Portugal
210 111 400		
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Abbott

Autosil

Estrada de Alfragide nº67 Alfraparque Edf. D

Estrada de Paços de Arcos

2610-008 Amadora - Portugal

2770-166 Paço de Arcos - Portugal

214 727 100		

21 440 93 84 / 214 409 337

www.abbott.com

www.autosil.pt

Arga - Distribuição Auto

Auto-Vila

Quinta da Parreirinha - Ponte Nova

Rua Miguel Bombarda, nº 71

2695-066 Bobadela - Portugal

2689-508 Quinta dos Almosteis - Portugal

21 994 78 80 / 219 947 870

24 472 03 48/ 219 499 200

www.arga.pt

www.auto-vila.pt

AUDAXIS

BASCOL SGPS

Alfrapark, Edificio F, Piso 3

Rua dos Ratinhos Torre de Vilela

2720-000 Alfragide - Portugal

Apartado 8035

217 229 390 / 217 229 300

3021-901 Coimbra - Portugal

www.audaxys.com

239 910 311 / 239 910 310
www.bascol.pt

Auto Vistula SA
Zona Industrial de Tabueira, Lote 13

British Airways

3800-055 Aveiro - Portugal

Av. da Liberdade, 36 - 2º andar

23 430 09 01 / 234 305 090

1250-145 Lisboa - Portugal

www.autovistula.pt

808 200 125 / 218 413 774

Automercantil

Castelimo

Av. António Augusto Aguiar, nº 126

Rua da Cintura do Porto, Armazém, nº24

1050-020 Lisboa - Portugal

1900-649 Matinha - Portugal

21 317 05 23 / 217 985 700

218 688 351 / 218 610 250

www.bbva.pt

www.castelimo.pt

Automóveis Citroën SA

Cimianto

Av. Praia da Vitória, nº 9

Cortes da Quintinha

1000-245 Lisboa - Portugal

2601-503 Alhandra - Portugal

21 949 78 41 / 213 568 900

219 518 899 / 219 518 800

www.citroen.pt

Cimpomóvel
Estrada Nacional nº 10, km 11

Csin-Construção de Software
e Automação da Indústria Lda

Edifício Cimpomóvel

Praça Manuel Fernandes da Silva nº 97

2695-370 Santa Iria da Azóia - Portugal

4715-244 Braga - Portugal

219 593 070 / 219 569 300

253 208 749 / 253 208 740

www.cimpomovel.pt

www.csin.pt

CIN

DBM

Estrada Nacional 13, km 6

R. Marquês de Fronteira, 72 - B

4471-909 Maia - Portugal

1070-299 Lisboa - Portugal

229 485 661 / 229 405 000

213 856 003 / 213 839 790

www.cin.pt

Deco Proteste - Editores Lda

Codifar

Av. Eng. Arantes e Oliveira, 13 - 1ª B

Av. Marechal Gomes da Costa, nº 19

1900-221 Lisboa - Portugal

1800-255 Lisboa - Portugal

210 321 921			

218 391 055 / 218 391 000

Decsis II

Cofanor

Rua de Francos, 121

Rua das Palmeiras, nº 51

4250-219 Porto - Portugal

4150-563 Porto - Portugal

228 347 809 / 228 347 800

226 159 599 / 226 159 500
www.cofanor.pt

Directimedia-Marketing Directo
Oeiras - Carnaxide

Confiauto

Estrada Queluz 91, Carnaxide

Av. General Humberto Delgado, nº 115

2794-101 Carnaxide - Portugal

4480 Vila do Conde - Portugal

214 343 780 / 214 343 789		

252 248 500 / 252 642 805
www.confiauto.pt

Erich Brodheim Lda
Av. Infante D. Henrique, nº 332 Edifício 2

Continental Airlines

1804-808 Lisboa - Portugal

Rua Braancamp, 40 - 8º D

210 004 500 / 210 004 501

Edificio Heron Castilho

www.brodheim.pt

1269-011 Lisboa - Portugal
213 834 000 / 213 834 070
www.continental.com
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Europcar

HiFly

Praça Alvalade

Av. da Republica, nº 26-6º

1700-036 Lisboa - Portugal

1050-192 Lisboa - Portugal

217 944 400 / 217 944 401

210 026 860 / 210 062 251

www.europcar.pt

www.hifly.pt

Fiat Auto Portugal

Hotéis Vila Galé

Av. José Gomes Ferreira, nº 15

Campo Grande, nº 28 - 11

Edifício Atlas IV

1700-093 Lisboa - Portugal

1495-139 Algés - Portugal

217 907 600 / 217 907 640

214 125 502 / 213 118 400

www.vilagale.pt

www.fiatauto.pt

Hotel Lisboa Marriott

Fima

Av. dos Combatentes

Largo Monterroio Mascarenhas, nº 1

1600-042 Lisboa - Portugal

1099-081 Lisboa - Portugal

210 057 900 / 217 264 281

213 892 000 / 213 892 413

www.marriott.com

www.unilever-jm.com

Hotel Nacional
Freitas & Araújo	

Rua Castilho, nº 34

Av. Frei Miguel Contreiras, nº 54-1º

1250-070 Lisboa - Portugal

1749-019 Lisboa - Portugal

213 554 433 / 213 561 122

229 434 200 / 218 405 278

www.maisturismo.pt

www.transporta-sa.pt

GCT- Distr.Alimentar	

Hydro Alumínio Portalex SA
Vila Amélia Cabanas

Estrada de São Marco, nº 23

2950-805 Quinta do Anjo - Portugal

2735-521 Cacém - Portugal

212 135 700			

214 268 100 / 210 412 528

GOODYEAR DUNLOP PORTUGAL	

www.hydro.com

Goodyear Dunlop Tires Portugal Alfrapark Edíficio

IAPMEI

F, Piso 1 Sul

R. Rodrigo da Fonseca, nº 73

2610-008 Amadora - Portugal

1269-158 Lisboa - Portugal

210 349 000 / 210 349 101

213 836 000 / 213 836 283

www.goodyear.com

www.iapmei.pt

IBERDROLA

Megaglobal

Edifício Tivolí Forum.

Rua da Liberdade nº 39, 1º B

Avenida da Liberdade, 180-A, 7ª planta.

2800-154 Almada - Portugal

1250-146 Lisboa - Portugal

212 750 024

213 502 750 / 213 502 775

Mercauto
Ibersol

Rua de Campolide, nº437

Praça do Bom Sucesso, nº 105 - 9º

1070-035 Lisboa - Portugal

4150-146 Porto - Portugal

217 250 000		

226 059 600 / 226 064 009

www.mercauto.pt

www.ibersol.pt

Merck Sharp & Dohme	

Jaguar Land Rover Portugal

Quinta da Fonte,

Av. Antonio Enes, N 21 A

Edifício Vasco da Gama, nº19

1050-023 Lisboa - Portugal

2780-730 Paço de Arcos - Portugal

213 192 380 / 213 192 389

214 465 880 / 214 465 700
www.msd.pt

Konica Minolta Business Solutions Portugal Lda

Nestlé Portugal

Av. Brasil 33-A

Rua Alexandre Herculano, nº 8 2799-554

1749-007 Lisboa - Portugal

Linda-a-Velha- Portugal

217 814 791 / 217 814 700

214 143 700 / 214 148 500

www.konicaminolta.com

www.nestle.pt

LOREAL Portugal
R. Dr. António Loureiro Borges, 7

Papelaria Fernandes
Indústria e Comércio; SA

Arquiparque - Miraflores

E.N. 249 - 3 Sitio do Cotão

2795-959 Linda-a-Velha - Portugal

2735-307 Cacém - Portugal

214 128 547		

214 268 200		

Luís Simões

Parmalat

Moninhos Apartado 41

Rua Pé de Mouro, nº36

2671-951 Loures - Portugal

2714-508 Linhó - Portugal

219 827 499 / 219 827 500

219 248 600 / 219 248 684

www.luis-simoes.com

www.parmalat.pt
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RECER Portugal

Sony

Oliveira do Bairro Apartado 20

Av. do Mediterrâneo - Edifício Sony

3770-953 Oliveira do bairo - Portugal

1990-156 Parque das Nações - Portugal

234 730 500 / 234 730 501

218 912 000		
www.sony.pt

Regus
Centro Empresarial Torres de Lisboa

Sumolis	

Rua Tomás da Fonseca, Torre G

Estrada da Portela, nº 9

1600-209 Lisboa - Portugal

2795-645 Carnaxide - Portugal

217 230 600 / 217 230 675

214 243 500 / 214 243 426
www.sumolis.pt

Servitis, Lda
Rua do Soeime, nº30

Tabaqueira

4400-115 Vilar de Andorinho		

Rua Alfredo Silva, nº 35 - Albarraque

Vila Nova de Gaia - Portugal

2635-101 Rio de Mouro - Portugal

227 863 050 / 227 863 059

219 157 700 / 219 153 038
www.philipmorris.com

Setcom-SGPS SA
Carreteiros

Telepac
Comunicações Interactivas SA

2950-554 Quinta do Anjo - Portugal

Avenida Fontes P Melo 40 Lisboa

212 139 700 / 212 132 288

1069-300 Lisboa - Portugal

www.setcom.pt

217 907 000 / 217 907 001

Quinta do Anjo Zona Industrial Brejos

www.telepac.pt

Sistel
Comunicações, Automação
e Sistemas SA

Telindus Portugal Head Office
(Lisbon)

Travessa Rua St Maria Feira 13 Santiago

Rua Afonso Praca, 30

3810-166 Aveiro - Portugal

Edificio Torre de Monsanto, 10º e 11º pisos

234 380 230		

Miraflores 1495-061 Alges - Portugal
210 118 800 / 210 118 801

SOFINLOC
Rua General Firmino Miguel, Nº 5 - 6º

Texto Editores

1600 Lisboa - Portugal

Estrada de Paço d’ Arcos, nº 66 - 66 A

217 201 000 / 217 201 050

2735-336 Cacém - Portugal
214 272 200 / 214 272 201
www.textoeditores.pt

The Phone House	
Rua Latino Coelho, N.º 13
1050-132 Lisboa - Portugal
210 412 100 / 210 412 198

Unicer
Leça do Balio Apartado 1044 Matosinhos
4466-955 São Mamede Infesta - Portugal
229 052 100 / 229 052 300
www.unicer.pt

Unilever Portugal
Largo Monterroio Mascarenhas, nº 1
1099-081 Lisboa - Portugal
219 539 000 / 213 892 413
www.unilever-jm.com

Vulcano
Estrada Nacional 109 - km 3,7
3801-856 Cacia - Portugal
218 500 300 / 234 915 654
www.vulcano.pt

Wurth	
Estrada Nacional 249 - 4
2710-089 Abrunheira - Portugal
219 157 200 / 219 151 331
www.wurth.pt
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Cabovisão, SA
TELEVISÃO POR CABO
Lugar de Poços
2950-425 Palmela - Portugal
210 801 000 / 210 801 080
www.cabovisao.pt

Clara Net
AV. D. João II,
Edifício Paque Expo Lt.1.07-2.1 r/C
1998-014 Lisboa - Portugal
www.vianetworks.pt

COLT Telecom
Estrada da Outurela,118 Edificio B
2790-114 Carnaxide - Portugal
211 200 009 / 211 200 000
www.colt-telecom.pt

Sonaecom
Rua Agostinho Neto Nº 16 C
1750-006 Lisboa - Portugal
217 546 000 / 931 026 229
www.optimus.pt

ZON TV Cabo Portugal
Rua D. Estefania, 82
1000-158 Lisboa - Portugal
213 109 900 / 213 109 971
www.tvcabo.pt
					
			
					
				

Time to Train

Rua da Academia das Ciências, nº 19

Alam. Salgueiro Maia, Lt. 4 - Sala 4

1249-122 Lisboa - Portugal

2660-329 Stº António dos Cavaleiros

213 420 395 / 213 219 730

Portugal

www.acad-ciencias.pt

219 896 214(5) / 219 880 236
www.timetotrain.co.pt

DNV
det norske veritas portugal classificação, certificação
e serviços, lda

Touch The Time Lda
R José A Vieira Edifício Jardim Lago-lj 6,
Antas-Antas S.Tiago

Av. Infante Santo, 23, 9º B

4760 Vila Nova de Famalicão - Portugal

1350-177 Lisboa - Portugal

252 316 173 / 252 105 187

213 942 450 / 213 977 547

					

www.dnv.com

			

IFE Portugal

					
			

Rua Luciano Cordeiro, 123 - 5º Esq
1050-139 Lisboa - Portugal

					

210 033 812 / 210 033 888

			

www.ife-po.com

					

ISEG - Instituto Superior
de Economia e Gestão
Rua Quelhas 6,
1200-781 Lisboa - Portugal
213900393 / 213907099

ISLA -Instituto Superior
de Linguas e Administração
Quinta do Bom Nome Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa - Portugal
210 309 900 / 210 309 917

SGS PORTUGAL, SA
Av. José Gomes Ferreira, 11 5º e 6º Piso
Miraflores 1415-139 Algés - Portugal

				

Outras Empresas & Organizações Fornecedoras

Academia das Ciências de Lisboa

229 994 500 / 214 127 290
www.sgc.pt
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A. A. Calém & Filho

Amma	

Rua Diogo Leite nº 344

Zona Industrial da Relvinha -

4400-111 Vila Nova de Gaia - Portugal

Apartado 3

223 746 660		

3304-952 Arganil - Portugal
235 710 409 / 235 710 400

A. M. Oeste

www.amma.pt

Av. General Pedro Cardoso nº9
2500-922 Caldas da Rainha - Portugal

AMWAY

262 839 031 / 262 839 030

Praceta das Torres do Restelo,

www.am-oeste.pt

nº 1525, r/c Esq.
1400-401 Restelo - Portugal

A. Silva & Silva

213 041 904 / 213 041 900

Quinta do Outeiro apartado 7

www.amway.pt

2841-905 Seixal - Portugal
212 275 800

ANF	
Rua Marechal Saldanha, nº 1

ACIF

1249-069 Lisbo - Portugal

Rua dos Aranhas nº 26

213 472 994 / 213 400 600

9000-044 Funhal - Portugal

www.anf.pt

291 206 800		

Anlorbel

ACP
Automóvel Clube de Portugal

Quinta do Foge ao Vento

Rua Rosa Araujo, 24

219 827 210 / 219 827 200

1250-195 Lisboa - Portugal

www.anlorbel.pt

2661-901 Ponte de Frielas - Portugal

213 180 202

Aon Consulting
Actaris	

Av. da Republica, nº 87

Rua José Carvalho nº671

1050-190 Lisboa - Portugal

4760-353 Vila Nova de Famalicão

210 044 500 / 210 001 000

Portugal

www.aonconsulting.com

252 320 300

Barros Almeida
ALSTOM

Rua Diogo Leite nº 344

Av.Columbano Bordalo Pinheiro N.108-5º Piso

4400-111 Vila Nova de Gaia - Portugal

1070 Lisboa - Portugal

223 746 660

218 457 100 / 218 457 100

Corsicatel Telemarketing, Lda	

Rua Latino Coelho nº89 A/B

Rua General Queirós, 62 - 1º

1050-134 Lisboa - Portugal

2500-211 Caldas da Rainha - Portugal

213 185 500 / 213 185 599

210 131 245		

www.contactcenter.pt

Eurocaução
Arena Direct Marketing

Rua José Galhardo, n º7 Cave Esq

Rua Ferreira Lapa, 16 - B

Quinta do Lambert

1150-158 Lisboa - Portugal

1750-131 Lisboa - Portugal

210 123 599 / 210 123 500

217 503 000			

www.arenadirect.pt

Audio Media - Sistemas
e tecnologia da Informação, SA

Gesphone	
Av. Elias Garcia, 123 - 7º Esq
1050-098 Lisboa

Portugal

217 800 756 / 217 800 751
Edificio Atlas III

www.gesphone.pt

Av. José Gomes Ferreira 13, R/c Dto Miraflores
1495-139 Algés - Portugal

Grupo CRH

213 535 279 / 214 134 200

Rua Laura Alves nº 12 - 6º

www.audiomedia.pt

1050-138 Lisboa - Portugal
210 308 400 / 210 308 460

Capital Mix

www.grupocrh.com

Av. D. João II,
Edifício Art’s lote 1.18.01 Bloco B

Interactiva/Dm6

1998-028 Lisboa - Portugal

Rua Júlio Dinis 270 2º

210 036 100 / 210 036 120

4050-318 Porto - Portugal

www.capitalmix.pt

226 091 399 / 226 091 391

Cemi - Telemarketing
e Estudos de Mercado

Konecta Portugal

Avenida 5 de outubro, 293-9º

1400-195 Lisboa - Portugal

1600-035 Lisboa - Portugal

213 002 069 / 213 002 050

217 200 550 / 217 200 559

www.grupokonecta.com

Outsourcers de Contact Centers

3C

Rua Gregório Lopes, Lt. 1596 - R/C

www.cemi.pt

Logista	
CONTACT

Edificio Logista Expansão da Área

Av. Infante D. Henrique, 343

Indiustrial do Passil LT1A Palhavã

1800-218 Lisboa - Portugal

2890-011 Alcochete - Portugal

218 505 700 / 218 505 799

219 267 800 / 219 267 800

www.contact-act.eu
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Lusocede

Reditus	

Av. Sidónio Pais, nº 4-A, Lj. 3

Av. José Gomes Ferreira, 11 R/C

1050-214 Lisboa - Portugal

Edificio Atlas II

213 502 723 / 213 502 722

1495-139 Miraflores - Portugal
214 124 100

Mcall - Serviços de
Telecomunicações, SA

Reditus II

Taguspark - Ed. Tecnologia III, Corpo 5

Estrada do Seminário nº 2 Alfragide

2740-257 Porto Salvo Oeiras - Portugal

2614-522 Amadora - Portugal

210 008 000

214 124 100

www.mcall.pt		

Pluricall

Rhmais - Organização e Gestão
de RH SA

Nossa Senhora de Fátima

Praça de Alvalade, 6 - 12º

Avenida Defensores Chaves 45, 4º

1700-036 Lisboa - Portugal

1000-112 Lisboa - Portugal

217 974 697 / 217 933 346

Campo Grande 35, 5º-A
1700-087 Lisboa - Portugal
217 919 300 / 217 919 399

Sinfocall-Serviços Soluções
Telemarketing SA
R. Anjos 66, 5º Lisboa

Procontacto - Atendimento
de Chamadas CRL

1150-039 Lisboa - Portugal

Rua Júlio Dinis Nº 272 - 2º Andar

www.sinfocall.pt

4050-318 Porto - Portugal

213 592 300 / 213 143 679

226 007 320 / 226 007 319

Sitel Action Portugal

www.procontactoac.com

Atrium Saldanha, Salas 3º G-H

Prodirecto - Atendimento
de Chamadas CRL

1050-094 Lisboa - Portugal

Rua Júlio Dinis Nº 272 - 2º Andar

www.sitel.pt

4050-318 Porto - Portugal

Pr. Duque de Saldanha, n.º 1
213 585 600 / 213 585 640

225 439 780 / 225 439 781

Teleperformance Portugal

www.prodirectoac.com

Rua Alexandre Braga, 25 - B
1150-003 Lisboa - Portugal

PT Contact

213 113 900 / 213 113 999

Rua de Entrecampos, nº28 - Bloco A

www.teleperformance.pt

1749-076 Lisboa - Portugal
215 003 000		
www.ptcontact.pt

Tempo-Team
Av. João Crisóstomo, 52
1069-079 Lisboa - Portugal
210 105 400 / 210 105 405
www.select.pt

TLT
Marketing e Telemarketing SA
Avenida Sidónio Pais 18-r/c-Esq
1050-215 Lisboa - Portugal
210 307 400 / 210 307 498

Transcom
‘TWW Serviços Help-Line
e Atendimento Telefonico Lda
Largo Trade Down, Edificio A3 1º e 2º andar Senhor dos Perdões
4760-727 Ribeirão - Portugal
210 102 600 / 210 102 650

Ucall
Rua 3 da Matinha,Edificio Altejo 4º
1900-823 Lisboa - Portugal
210 005 300 / 210 007 182

Vip Postal
Urbanização Golf do Montado Lt 140
2950-051 Palmela - Portugal
265 790 380		

XCapital
Outsourcing de Gestão, Lda
Rua Gonçalo Sampaio, 271 - 4º Dto
4150-367 Porto - Portugal
220 305 101 / 220 305 119
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Accentiv’

Select

Edificio Centro de Comunicação Alameda dos

Av. João Crisóstomo, 52

Oceanos Lote 2.08 Piso 0

1069-079 Lisboa - Portugal

1990-096 Lisboa - Portugal

210 105 400 / 210 105 405

218 917 717 / 218 917 700

www.select.pt

Adecco

State Of The Art

Rua António Pedro nº111 - 3º frt

Rua de São Bento n.º 142 R/C Esq.

1150-045 Lisboa - Portugal

2775-528 Carcavelos - Portugal

213 168 300		

966 063 620 / 214 583 002 /
214 581 028

EuroM Marketing Interactivo

					

R. Dr. António Martins, 41 A
1070-092 Lisboa - Portugal
217 242 000
		

MERCER Human Resource
Consulting
Edifício Monumental Av. Fontes Pereira de Melo
51-1º C/D
1069-097 Lisboa - Portugal
213 113 771 / 213 113 775

Meta 4
Portugal Rua Castilho, 39, 10º B
1250-068 Lisboa - Portugal
213 870 113 / 213 845 470
www.meta4.com

Randstad
Rua joshua Benoliel, nº 6, 10º B
Edifício alto das Amoreiras
1250-133 Lisboa - Portugal
213 715 250		
				

				

Axa Portugal

Av. da Liberdade nº131 5º

Praça Marques de Pombal, 14 1250-162

1269-036 Lisboa - Portugal

Lisboa - Portugal

213 211 800

218 542 340		

		

Açoreana

Banco Alves Ribeiro, SA

Av. Barbosa do Bocage, nº 85

Av. Engenheiro Duarte Pacheco

150-030 Lisboa - Portugal

1070-101 Lisboa - Portugal

217 984 195 / 217 984 000

213 821 700		

www.acornet.pt

BANCO BAI EUROPA, SA
ActivoBank7

Av. António Augusto Aguiar, 130, 7º

Taguspark Edificio 9, Piso 0

1050-020 Lisboa - Portugal

2784-511 Porto Salvo - Portugal

213 513 750 / 213 513 757

Sector Financeiro

ABN Amro

214 233 939 / 214 232 540

Banco Bes Investimento
AdvanceCare

Rua Mouzinho Silveira 24-D Lisboa

Praça Jose Queiroz, nº 1 Piso 4

1250-167 Lisboa - Portugal

1800-237 Lisboa - Portugal

213 196 900		

213 228 000 / 213 228 004
www.advancecare.com

Banco Best
Edifício Quartzo

Aide Asistencia

R. Alexandre Herculano, nº 38 - 4º

Av. da Republica, 24 - Piso 1, 2 e 7

1250-011 Lisboa - Portugal

1050-192 Lisboa - Portugal

213 593 440

213 816 600

Banco Big
Alliance Unichem

Praça Duque de Saldanha, nº 1 8º piso

Rua Eng. Ferreira Dias nº 772

1050-094 Lisboa - Portugal

4149-014 Porto - Portugal

213 305 372 (9)		

218 614 700
www.alliance-unichem.pt

Banco Cetelem
Ed. Green Park Av dos Combatentes,

Allianz

43 - 1º andar

Rua Pascoal de Melo, 81 - 3º

1600-042 Lisboa - Portugal

1000-232 Lisboa - Portugal

217 215 800		

213 165 300
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Sector Financeiro

Banco Cetelem	

Barclays Bank

Av. dos Combatentes, nº 43-12º

Av. das forças Armadas nº125 B 2º D

1600-042 Lisboa - Portugal

1600-069 Lisboa - Portugal

217 215 878 / 217 215 800

211 112 360 / 217 911 100

www.bancocetelem.pt

BBVA
Banco de Investimento Global SA

Av. Liberdade, nº 222 - 6º

Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 8º

1250-148 Lisboa - Portugal

1050-094 Lisboa - Portugal

213 117 565 / 213 117 200

213 152 608 / 213 305 300

www.bbva.pt

www.bancobig.pt

BES Directo	
Banco Finantia

Av. Infante D. Henrique, 343 - 3º piso

Rua General Firmino Miguel, nº 5

1800-218 Lisboa - Portugal

1600-100 Lisboa - Portugal

218 557 000 / 218 557 699

217 265 310 / 217 202 000

www.bes.pt

www.bancofinantia.pt

BPI
Banco Mais

Rua Tomás da Fonseca Torres de Lisboa Torre

Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 7 - Sala 2

H, 3º 1600-209 Lisboa - Portugal

1649-002 Lisboa - Portugal

217 241 711 / 217241780

210 000 099 / 210 000 400

www.bancobpi.pt

www.bancomais.pt

Banco Popular

BPN - Banco Portugues
de Negocios

Rua Ramalho Ortigão,nº 51

Rua Dr. Nicolau Bettencourt, nº5

1099-090 Lisboa

1050-078 Lisboa - Portugal

- Portugal

210 071 961 / 210 071 000

210 955 000 / 213 191 622

www.bancopopular.pt

www.bpn.pt

Banif - Banco Internacional
do Funchal

Caixa Banco de Investimento

Avenida dos Aliados, nº 133 - 2º piso

Rua Barata Salgueiro, nº 33

4000-067 Porto - Portugal

1269-057 Lisboa - Portugal

229 409 500 / 229 409 599

213 526 327 / 213 137 300

www.grupobanif.pt

www.caixabi.pt

Caixa Centra - CCCAM

CARDIF

R. Castilho, 233

Av. 5 de Outubro, nº206 - 6º Piso

1099-004 Lisboa - Portugal

1050-065 Lisboa - Portugal

213 809 900 / 213 805 659

213 825 544 / 213 825 540

www.creditoagricola.pt

Citibank
Caixa Crédito-SFAC

Rua Barata Salgueiro, nº30, 4º andar

Av. Republica, nº 35 - 4º

1269-056 Lisboa - Portugal

1050-186 Lisboa - Portugal

213 116 360

213 530 158 / 213 182 000
www.caixacredito.pt

Coface
Av. Columbano Bordalo Pinheiro,

Caixa Económica Montepio Geral

nº 75- 7º - Ed. Pórtico

Rua General Firmino Miguel

1070-061 Lisboa - Portugal

Torre 1, 7º andar

213 588 801 / 213 588 800

1600-100 Lisboa - Portugal
217 241 660 / 217 241 601

Cofidis	

www.montepiogeral.pt

Av. de Berna, 52
1069-046 Lisboa - Portugal

Caixa Galícia

217 611 800 / 217611805

Av. 5 de Outubro, nº 48

www.cofidis.pt

1050-057 Lisboa - Portugal
213 306 329 / 213 306 300

Companhia de Seguros Sagres SA

www.caixagalicia.pt

Estrada Senhora Saude, 11 Faro
8000-499 Faro - Portugal

Caixa Geral de Aposentações

289 878 893 / 707 200 210
www.sagresseguros.pt

Av. 5 de Outubro, nº 175
1069-307 Lisboa - Portugal

CPP - Card Protection Plan

217 807 781 (2) / 217 918 000

Av. da Liberdade, 40 - 7º

www.cga.pt

1269-041 Lisboa - Portugal
213 241 730		

Caixa Geral de Depósitos
Av. João XXI, nº 63
1000-300 Lisboa - Portugal
217 953 000 / 217 953 192
www.cgd.pt
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Sector Financeiro

Credial
Av. dos Combatentes, 43, 7º

Euronext Lisbon-Sociedade
Gestora de Mercados Regulamentados SA

1600-042 Lisboa - Portugal

Av. da Liberdade nº196 7º

707 200 700		

1250-147 Lisboa -Portugal

Edifício Green Park

217 900 000 / 217 952 021

CREDIBOM - Instituição
Financeira de Crédito, S.A.

www.euronext.com

Av. General Norton de Matos,

Europ Assistance

Nº 71 - 3º Miraflores

Av. Alvares Cabral, 41 - 3º

1495-148 Algés - Portugal

1250-015 Lisboa - Portugal

214 121 310 / 214 138 400 (413)

213 860 308 / 213 860 003
www.europ-assistance.pt

CREDIFIN
Rua do Pinheiro Manso, nº 662 - 2º

Fidelidade Mundial Seguros

4101-411 Porto - Portugal

Largo do Calhariz, 30

226 192 500 / 226 192 524

1249-001 Lisboa - Portugal

www.credifini.pt

213 237 000 / 213 238 000
www.fidelidademundial.pt

CREDINFORMAÇÕES
Edifício Monumental

FIDIS RETAIL - Instituição
Financeira de Crédito, S.A.

1050 Lisboa - Portugal

Av. José Gomes Ferreira nº15

210 302 625 (23) / 210 302 600

Edificio Atlas 4 - 2ª Andar

Av. Praia da Vitória, 71 - 4º A,

1495-139 Algés - Portugal

Crediplus

213 118 400 / 213 158 039

Av. José Gomes Ferreira, Nº9 - Sala 01

		

1495-139 Algés - Portugal

Filobranca

214 126 800 / 214 126 899

Rua do Carril, nº 81

www.crediplus.pt

4770-350 Vila Nova de Famalicão
Portugal

Deutsche Bank

252 920 100 / 251 991 491

Rua Castilho, nº 20
1250-069 Lisboa

- Portugal

Finibanco SA

213 111 200 / 213 143 749

Av. Duque de Avila, 79 - 4º andar

www.deutche-bank.pt

1000-139 Lisboa - Portugal
213 114 503 (04) / 213 114 573
www.finibanco.pt		

Fortis Bank

INTERBANCO

Rua Alexandre Herculano, nº 50

Rua Castilho, Nº 2

1250-011 Lisboa - Portugal

1269-073 Lisboa - Portugal

213 139 300 / 213 139 350

213 176 503 / 213 176 600

www.fortisbusiness.com

Interbanco
Generali	

Rua Castilho, nº 2

Rua Duque de Palmela, 11

1269-073 Lisboa - Portugal

1269-270 Lisboa - Portugal

213 176 655 / 213 176 500

213 532 292 / 213 520 131

www.interbanco.pt

Genesis-Seguros Generales
Sociedade Anónima de Seguros
y Reaseguros	

Liberty Europeia Seguros

Avenida Fontes P Melo 6 Lisboa

213 553 300 / 213 183 500

1050-121 Lisboa - Portugal

www.libertyseguros.pt

Av. Fontes Pereira de Melo, nº 6
1669-001 Lisboa - Portugal

213 592 120
			

LOGO

Global Seguros

Av. Alexandre Herculano, 11, 3º

Av. Duque de Ávila, nº 171 - 9º

1150-005 Lisboa - Portugal

1069-031 Lisboa - Portugal

808 200 360		

213 137 500 / 213 137 598
www.global-seguros.pt

Império Bonança - Companhia
de Seguros SA
Rua Alexandre Herculano nº 53

Lusitânia Companhia de Seguros
Rua de São Domingos à Lapa, 35
1249-130 Lisboa - Portugal
213 973 090 / 213 926 900

1269-152 Lisboa - Portugal
213 702 359 / 217 902 427
www.imperiobonanca.pt

INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A
Largo Jean Monnet, 1, 2º
1269-069 Lisboa - Portugal
213 102 400 / 213 102 401

Mapfre
Rua Castilho, nº 52
1250-071 Lisboa - Portugal
213 819 700 / 213 819 762
www.mapfre.pt

Médis	
Tagus Park, Edificio 10 Piso 0 Ala B”
2740 Porto Salvo - Portugal
210 069 500 / 210 069 810
www.millenniumbcp.pt
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Sector Financeiro

Millennium BCP

Santander Totta	

Tagus Park - Edif. 9 - Piso 1, Ala A

Rua da Mesquita nº6, Torre A - 5ºA

2784-511 Porto Salvo - Portugal

1070-238 Lisboa - Portugal

214 224 000 / 214 224 000

213 704 000 / 213 705 903

www.bcp.pt

Seguro Directo	
Mondial Assistance Portugal

Tagus Park Edificio do Millennium BCP

Rua Quinta da Fonte

Edificio 10 - Piso 1

Edifício Bartolomeu Dias

2740 Porto Salvo - Portugal

2770-192 Paço de Arcos - Portugal

210 069 911

217 806 200 / 217 965 405

Seguros Continente
Multicare

R. João Mendonça, 529

Av 5 de Outubro, 175 - 7º

4464-501 Senhora da Hora - Portugal

1050-053 Lisboa - Portugal

220 103 400

217 805 780 / 217 805 780

		
Tranquilidade	

Mundial Confiança

Av. da Liberdade, 242

Largo do Calhariz, nº 30

1250-149 Lisboa - Portugal

1249-001 Lisboa - Portugal

213 503 500

213 238 001 / 213 237 000
www.fidelidademundial.pt

Unichem
Rua Projectada à Rua 3 Bloco A 1C

OK! Tele-seguro

1900-796 Matinha - Portugal

Av. José Malhoa, n.º 13 - 3º

218 614 700 / 218 614 799

1099-006 Lisboa - Portugal

www.alliance-unichem.pt

217 991 920 / 217 992 832

Unicre
Real Seguros,SA

Av. António Augusto Aguiar,

Av. de França, 316 Edifício Capitólio

nº 122, Piso 7

4050-276 Porto - Portugal

1017-001 Lisboa - Portugal

228 330 100		

213 509 651 / 213 545 157
www.unicre.pt

Rural Seguros	
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 19 - 3º

Zurich	

1700-100 Lisboa - Portugal

Rua Barata Salgueiro, nº 41		

213 806 000 / 213 829 215

Lisboa - Portugal

www.ruralseguros.pt

213 133 100 / 213 133 111
www.zurich.pt

Maritz Marketing Lda,

Auchan - Companhia Portuguesa
de Hipermercados S.A.

Rua Vieira Portuense, 12 1º Dt

Rua Maria Luísa Holstein, nº4

1300-571 Lisboa - Portugal

1300-388 Lisboa - Portugal

707 200 292		

213 602 100

Abreu
Av. 25 de Abril, nº 2

Serviços BIW
Infor Global Solutions

2795-556 Linda-a-Velha - Portugal

Av. Dr. João Canavarro 305, Sala 25 Edificio

214 156 386 / 214 156 000

Alameda

www.abreu.pt

4780-668 Vila do Conde - Portugal

Serviços

A vida é bela

252 248 111 / 252 248 110

ABX Logistics Portugal

www.infor.com

Zona Industrial da Varziela
Rua José Ramos Maia, n.º 301

Serviços Biw-Ibéria Serviços Lda

4480-628 Arvore - Portugal

Avenida Doutor João Canavarro 305, 2º-S 25

229 990 800

Vila Conde
4480-668 Vila do Conde - Portugal

Adidas Portugal

252 248 111 / 252 248 110

Av. D. João II Lt. 1.17.03 12º piso
1998-026 Lisboa - Portugal

Serviços Bosch

210 424 400

Av. Infante D. Henrique, Lote 2 E/3 E
1800-220 Lisboa - Portugal

ADINFO - Informatização
Administrativa, Lda

218 500 164 / 218 500 000
www.bosch.pt

Rua do Espido, 164 C - 302
4470-177 Maia - Portugal

Boutique dos Relógios

229 477 969 / 229 477 840

Sede: Avenida Infante D. Henrique,
Lote 1679, R/c C/L/J

Air Luxor SA - Hifly

1900-716 Lisboa - Portugal

Av. Da Republica, 26

218 310 35 / 218 311 243

1050-192 Lisboa - Portugal
210 062 001 / 210 062 230

Serviços BP Portugal, SA

www.airluxor.com

Lagoas Park, Edifício 3

		

2740-266 Porto Salvo - Portugal
213 891 600 / 213 891 000
www.bp.pt
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Serviços

Serviços Bridgestone

CESCE, SAI GROUP

Urbanização do Passil, Lote 96

Av. Torre de Belém, 17

2890-118 Alcochete - Portugal

1400-342 Lisboa - Portugal

212 307 391 / 212 307 300

213 025 510 / 213 025 500

www.bridgestone.com

CHIP7 S.A.
Serviços Broadnet

Rua Óscar da Silva, 3047

Edifício Eastécnica, Taguspark

4455-520 Perafita - Portugal

2780-920 Portugal

220 107 735 / 220 107 743

214 229 696 / 214 229 600
www.broadnet.pt

Christian Sapatarias	
Av. Vasco da Gama, nº 2247

Serviços Bull Portuguesa
Computadores Soc. Unipessoal, Lda

4430-249 Oliveira do Douro - Portugal

Av. 5 de Outubro, n.º 35, 6º

www.charles.pt

227 828 416 / 227 850 200

1050-047 Lisboa - Portugal
213 126 395 / 213 126 200

CHRONOPOST PORTUGAL

www.bull.pt

Av. Infante D. Henrique,
Lote 10, Olivais Sul

Carrefour

1849-003 Lisboa - Portugal

Edifício Monsanto, R. Alto do Montijo, L

218 546 010 / 218 546 001

2790-012 Carnaxide - Portugal

www.chronopost.pt

214 182 666 / 214 244 200
www.carrefour.pt

Círculo de Leitores
Rua Prof. Jorge da Silva Horta, nº 1

Central de Cervejas	

1500-499 Lisboa - Portugal

Estrada da Alfarrobeira

21 762 6000 / 21 760 71 49

2625-851 Vialonga - Portugal

www.circuloleitores.pt

213 558 841		

CLIX GEST
Cepsa

Rua Viriato, 13 - 5º

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº 108 - 3º

1069-315 Lisboa - Portugal

1070-067Lisboa - Portugal

210 111 510 / 210 111 000

217 217 600 / 217 275 290

www.clix.pt

www.cepsa.com

COPICANOLA SA

DHL

Rua Alfredo da Silva, 14

Rua Cidade Liverpool 16, 2º- E 1199-009

2721-862 Alfragide - Portugal

Lisboa - Portugal

214 704 002 / 214 704 000

218 100 080		

www.copicanola.pt

www.dhl.pt

CPCIS

Diário Económico

Rua Costa Cabral, 575

Rua da Oliveira ao Carmo, nº 8 1249-111

4200-223 Porto - Portugal

Lisboa - Portugal

225 504 540 / 225 570 000

213 236 800 / 213 236 704

CSC Computer Sciences Portugal

www.diarioeconomico.com

2740-264 Porto Salvo - Portugal

Diebold Portugal - Soluções
de Automatização, Lda.

210 040 800 / 210 040 899

Rua Alfredo da Silva, 8 A - 1º

www.csc.pt

Edifício Stern - Alfragide

Lagoas Park, Edif 1

2610-016 Amadora - Portugal

CTT

214 708 000 / 214 708 210

Rua de S. Jose, 20 Palácio Sousa Leal

www.diebold.com

1166-001 Lisboa - Portugal
213 229 493		
www.ctt.pt

Douro Azul
Cruzeiros no Rio Douro
Rua de S. Francisco, 4 - 2º Dto.

Danzas

4050-548 Porto - Portugal

Rua Cidade de Liverpool, nº 15 - 2ºE

223 402 525 / 222 083 407

1199-099 Lisboa - Portugal

www.douroazul.com

707 505 123 / 212 307 000
www.dhl.pt

EDA
Rua Eng. José Cordeiro, nº 6

Dell

9504-535 Ponta Delgada - Portugal

Tagus Park Edificio Inovação I, 213 A

296 202 000 / 296 202 399

2780-920 Oeiras - Portugal

www.eda.pt

214 220 710		
www.dell.com

EDIMPRESA
Rua Calvet de Magalhães, nº 242
2770-022 Laveiras - Portugal
214 698 758 / 214 698 500
www.edimpresa.pt
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Serviços

Electrolux

ESEGUR

Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco

Rua da Guiné, nº 7

2374-518 Quinta da Fonte - Portugal

2689-512 Prior Velho - Portugal

214 403 900 / 214 403 999

219 491 100 / 219 491 172

www.electrolux.pt

www.esegur.pt

Elistand	

Espírito Santo Viagens

Av. Infante D. Henrique Lt3,

Av. D. João II Lote 1.16.1

Loja Esquerda

1990-083 Lisboa - Portugal

2635-367 Portugal

218 925 260 / 218 925 409

219 176 518 / 219 176 517

www.topatlantico.pt

www.elistand.com

ESSILOR PORTUGAL

EMAC - Empresa de Ambiente
de Cascais, E.M., S.A.

Rua Do Pino Verde, 2

Complexo Multiserviços – Estrada de Manique,

219 162 225 / 219 179 800

nº 1830 - Alcoitão

www.essilor.pt

2635-096 Rio de Mouro - Portugal

2645-138 Alcabideche - Portugal
214 604 250 / 800 203 186

Esso

		

Rua Filipe Folque, nº 2/3

Emirec Comunicação Lda.

1069-022 Lisboa - Portugal

Av. do Restelo, 14

213 500 700 / 213 500 777

1400 Lisboa - Portugal

www.esso.com

213 011 390
www.emirec.pt

Enabler-Serviços SA

ETICADATA
Rua Alexandre Vieira, 35 Apartado
2021 4705-163 Braga - Portugal

Avenida da Boavista, 1223

253 208 280 / 253 208 289

4100-130 Porto - Portugal

www.eticadata.pt

226 077 500 / 226 077 401
www.enabler.com

Enatur

FedEx - Rangel Expresso
Av. Marechal Gomes da Costa, nº 35
1800-255 Lisboa - Portugal

Rua Soares de Passos, nº 3

218 391 566 / 229 436 030

1300-314 Alto de São Amaro - Portugal

www.fedex.com

218 442 000 / 218 442 085
www.pousadas.pt

Firmo
Travessa Prelada, nº 409

Gedas Ibéria, SA
Sucursal Portuguesa

4250-380 Porto - Portugal

Parque das Nações, Edif. Infante

227 155 500 / 227 155 509

Av. D. João II, 1.16.05 L 10º Letras C/D”

Fisipe
Apartado 5 Lavradio
2836-908 Lavradio - Portugal
212 066 000 / 212 066 085
www.fisipe.pt

FNAC
Av. Lusíada, Cais 5
1500 Lisboa - Portugal
219 404 700 / 217 114 263
www.fnac.pt

1990-083 Lisboa - Portugal
218 923 100 / 218 923 148
www.gedas.pt

Serviços GFI Portugal
(COMPUQUALI),
Edificio Qualidade,
Bloco B2 - 3A Tagus Park
2780-920 Oeiras - Portugal
214 220 460 / 214 220 469
www.compuquali.pt

FTA - Filmes, Televisão e Arte, Lda

Grundig

Rua Padre António Vieira, 7 - A

Rua Bento Jesus Caraça, nº 17

2740-113 Porto Salvo - Portugal

1495-686 Cruz Quebrada - Portugal

214 218 222			

286 689 000 / 214 158 770
www.grundig.pt

Fujitsu Elotécnico-Telecomunicações SA
Rua Sebastião Silva 67/9 Massamá
2745-838 Queluz - Portugal
219 138 600		
www.ftel.co.uk

Serviços Fujitsu-Siemens Computers, Av. D. João II, Lote 1.16.05 L, 12º
1990-083 Lisboa - Portugal
218 911 700 / 218 911 705

Grupo CUF
Rua Manuel de Melo
3240-142 Ansião - Portugal
213 949 000 / 800 202 286
www.cuf.pt

Grupo Persona
R. Latino Coelho nº36 A - 3ºE
2775-225 PAREDE - Portugal

www.fujitsu-siemens.pt

214 588 300 / 214 582 995

Galp Energia

Helponbiz

Rua Tomás da Fonseca, Edifício Galp

Lispólis - Polo Tecnológico de Lisboa Estrada

1600-209 Lisboa - Portugal

do Paço do Lumiar,

210 058 936 / 217 242 965

CID Lote 1, Sala 213 B

www.galpenergia.pt

1600-546 Lisboa

- Portugal

217 102 567 / 217 101 103
www.helponbiz.pt/
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Serviços

Hes-Sistemas Informáticos Lda

Inapa

Vale Colmeia-Marrazes

Portugal Rua das Cerejeiras,

2400 Leiria - Portugal

5 A, 11 - Vale Flores

244 830 720 / 244 813 202

2710-632 Sintra - Portugal
219 239 500 / 219 239 551

HP

www.inapa.pt

Edificio D. Sancho I
2780-730 Paço de Arcos - Portugal

Serviços Infosistema
Sistemas de Informação, SA

214 828 500 / 214 838 420

Atlas II, Av. José Gomes Ferreira, n.º 11, Sala

www.hp.pt

34 Miraflores

Rua dos Malhões - Quinta da Fonte

1495-139 Algés - Portugal

I2S

214 139 860 / 214 139 861

Rua do Zambeze, 289

www.infosistema.com

4250-505 Porto - Portugal
228 340 400 / 228 340 495
www.i2s.pt

Instituto de Soldadura e
Qualidade
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33

Ibéria

2740-120 Porto Salvo - Portugal

Aeroporto da Portela

214 228 100 / 214 228 120

Portela de Sacavem

www.isq.pt

Alameda das Comunidades Portuguesas 1700
213 110 650 / 218 497 668

Instituto de Turismo
de Portugal

www.iberia.pt

Rua Ivone Silva, Lt6

Lisboa - Portugal

1050-124 Lisboa - Portugal

IBM PORTUGUESA

217 810 000 / 217 937 537

Rua do Mar da China Edificio Office

www.turismo.pt

Oriente, Lote 1.07.2.3
1990-138 Lisboa - Portugal

Insulac

218 927 000 / 218 927 140

Caminho de Mafona

www.ibm.com

9600-211 Açores

- Portugal

296 470 070 / 296 473 780

IBS
Edifício Central Park, 2

www.insulac.pt

223 715 487 / 214 190 906

Intentia Consulting PortugalServiços SA

www.ibs.pt

Rua Tomás Fonseca

2795-242 Linda a Velha - Portugal

Ed Torres de Lisboa - E, 10º A/B
1600-209 Lisboa - Portugal
217 221 700 / 217 221 733

J. P. Sá Couto, SA

Livraria Bertrand

Rua da Guarda, 675

Rua Garrett, nº 73-75

4455-466 Perafita - Portugal

1200-203 Lisboa - Portugal

229 993 939 / 229 993 999

210 305 587 / 210 305 500

www.jpsacouto.pt

www.bertrand.pt

Jogos Santa Casa

Serviços Lusomundo

Rua das Taipas, n.º 1

Av. 5 de Outubro, nº 208

1250-264 Lisboa

- Portugal

1069-203 Lisboa - Portugal

808 203 377 / 213 918 021

217 824 87 / 217 824 400

www.jogossantacasa.pt

www.lusomun do.pt

La Redoute

Lusotemp	

Estrada Nacional Nº1 nº1633

Edifício Premium

Alto do Vieiro

Alameda Fernão Lopes Nº 16 A - 7º

2404-001 Leiria - Portugal

1495-190 Algés - Portugal

244 811 035		

214 139 480 / 214 139 481

Lactogal

www.lusoponte.pt

Rua Campo Alegre, nº 830 - 4º

Magnelusa

4150-171 Porto - Portugal

Estrada Real, 33 Edifico B RAL

226 070 005 / 256 660 200

2710-450 Sintra - Portugal

www.lactogal.pt

219 154 630 / 219 154 639
www.magnelusa.pt/

LEXMARK

1495-072 Algés - Portugal

MARCO POSTAL - Entrega
Personalizada de Publicações,
Unipessoal, lda

214 121 782 / 214 200 360

Rua republica da coreia, 34

www.lexmark.pt

2710-705 Sintra - Portugal

Alameda Fernão Lopes,
16 A, 8º, Escrit. 102

219 226 000		

Link Consulting SA
Avenida Duque Ávila 23 Lisboa

McAfee SA

1000-138 Lisboa - Portugal

Edificio Atrium Saldanha

213 100 008 / 213 100 031

Praça Duque de Saldanha n° 1- 9° B

www.link.pt

1050-094 Lisboa - Portugal		
213 192 020 / 213 192 021
www.mcafeesecurity.com
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Serviços

Media Capital (IOL)
Rua Mário Castelhano, nº40

Odec-Centro de Cálculo e Aplicações Serviços Portugal SA

2749-502 Barcarena - Portugal

Avenida Engenheiro Arantes Oliveira 11,

214 345 901 / 214 347 565

2º-A Lisboa

www.mediacapital.pt

1900-221 Lisboa - Portugal
218 407 641 / 218 487 692

Metro
Av. Fontes Pereira de Melo, nº 28

Odisseias

1069-095 Lisboa

Rua de Santo António Nº10A,

- Portugal

213 574 908 / 213 558 457

2780-164 Oeiras - Portugal

www.metrolisboa.pt

214 444 019 / 214 406 057

Moredata-Sistemas
de Informação Lda

Otis Elevadores - Bairro de S. Carlos

Avenida Almirante Reis 113,6º-S 604

2726-901 Mem Martins - Portugal

1169-033 Lisboa - Portugal

219 268 200 / 219 268 209

213 141 828 / 213 520 171

www.optis.pt

Multiware-Serviços e Sistemas
Informáticos Lda

Páginas Amarelas, SA

Rua Miguel Torga Lt A-2-cv Massamá

1998-023 Lisboa - Portugal

Otis

2745-

Av. D. João II 1.17.01

820 QUELUZ - Portugal

218 989 500 / 218 989 510

214 396 636 / 214 387 720

www.pai.pt

www.multiware.pt

NET SUPORT

Petróleos de PortugalPetrogal SA

Rua Soares Reis, 765 Sala 3

Rua Tomás Fonseca - Ed Galp Lisboa

4400-317 Vila Nova de Gaia - Portugal 223

1600 Lisboa - Portugal

702 979 / 223 706 021

217 242 500

www.netsuport.pt

Philips Portuguesa, SA
NFive Software

Edificio Tejo Rua Quinta do Pinheiro, 16 - 4º B,

Edificio OneWorld

Edificio B Portela Carnaxide

Urb. Belo Horizonte Lt20

2790-143 Carnaxide - Portugal

2655-241 Ericeira - Portugal

214 163 070 / 214 163 074

261 865 647 / 261 860 450

www.philips.com

Pingo Doce

Prosegur Activa

Rua Actor António Silva, nº 7

Av. de Berna, 54, 1º,

1600-404 Lisboa - Portugal

1050-043 Lisboa - Portugal

217 532 031 / 217 532 183

217 909 970 / 217 909 999

www.pingodoce.pt

Radiomóvel
PMR-Software

Sintra Business Park, Edif. 9

Rua Sarmento Beires 23-B Lisboa

2710-089 Sintra - Portugal

1900-410 Lisboa - Portugal

210 074 520 / 210 062 790

218 472 590 / 218 472 589

www.zapp.pt

www.pmr.pt

Rall

Porto Editora	

Nv Borralha-Águeda

Rua Restauração, nº 365

3750 Borralha Àgueda - Portugal

4099-023 Porto - Portugal

234 611 400 / 234 611 401

226 088 300 / 226 088 383

www.rall.pt

www.portoeditora.pt

Portugália

Repsol
Av. José Malhoa, nº 16B

Rua C Aeroporto de Lisboa

1099-091 Lisboa - Portugal

1749-078 Lisboa - Portugal

214 149 000 / 213 578 956

218 425 500 / 218 425 510

www.repsol.pt

www.portugalia.pt

Projecontrol
Sistemas Electrónicos SA

RES
Rua do Montijo,
184 Zona Industrial de Trajouce

Estrada de Paço de Arcos, 48

2785-155 S. Domingos de Rana

2780 Oeiras - Portugal

Portugal

214 411 812 / 214 414 607

214 480 850 / 214 480 859

Prológica-Sistemas Informáticos SA

www.resportugal.com

Rua Alexandre Herculano 4 Linda-a-Velha
2799-551 Linda-a-Velha - Portugal
214 157 300 / 214 144 613
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Serviços

Roche

Securitas

Estrada Nacional 249 - 1

Rua Rodrigues Lobo, nº 2

2720-413 Amadora - Portugal

2799-533 Linda-a-Velha - Portugal

214 257 000 / 214 186 677

214 154 600 / 214 154 601

www.roche.pt

www.securitas.pt

RTP
Av. Marechal Gomes da Costa, nº 37

Servicios Normativos
Portugal

1849-255 Lisboa - Portugal

Rua Marcelino Mesquita, Lt. 11 Lj. 04

217 947 000 / 217 947 570

2795-134 Linda-a-Velha - Portugal

www.rtp.pt

214 143 335 / 214 143 340

Salvador Caetano Comércio de Automóveis
(Porto), S.A. - Lexus

Servilusa SGPS
2610-135 Alfragide - Portugal

Rua do Campo Alegre,

214 706 300

724 - Lordelo do Ouro

www.servilusa.pt

Rua do Entreposto Industrial, nº 8 - 2ºesq

4150-171 Porto - Portugal
226 076 141 / 227 867 283

SIBS

www.salvadorcaetano.pt

Rua Soeiro Pereira Gomes

Santa Casa da Misericórdia

Lt. 1 - Edif. Bolsa de Lisboa
1649-031 Lisboa - Portugal

Largo Trindade Coelho

217 813 000

1200-470 Portugal

www.sibs.pt

213 235 000 / 213 235 060

Santogal

Sicnet-Sistemas Integrados de
Comunicação, Novos Equipamentos e Tecnologias SA

Av. 5 de Outubro, nº35 - Piso 4

Avenida Vasco G Fernandes, 11

1050-047 Lisboa - Portugal

Prior Velho

213 124 000 / 213 124 097

2685-330 Prior Velho - Portugal

www.santogal.pt

219 498 100 / 219 413 136

www.scml.pt

www.sicnet.pt

SEARA
Cais das Pedras, 8, 9, 1º Esq
4050-465 Porto - Portugal
226 075 670 / 226 075 677
www.seara.com

Siemens

SUN SYSTEMS

R. Irmãos Siemens, nº1

Rua Dr. António Loureiro Borges, 9 - 11º

2720-093 Amadora - Portugal

Miraflores

214 178 000 / 214 178 080

1495-131 Algés - Portugal

www.siemens.pt

214 134 000 / 214 134 098
www.sun.pt

SINFIC
Estrada Ponte,

TAP

Quinta Grande Alfragide Norte

Aeroporto da Portela

2610-141 Amadora - Portugal

1074-801 Portela - Portugal

210 103 900 / 210 103 999

218 415 000		

www.sinfic.pt

www.tap.pt

SOFTWARE AG
Campo Grande, 28, 1º D

TAPE-Tecnologias Avançadas p/
Produção de Electrónica SA

1700-093 Lisboa - Portugal

Estrada Outeiro Polima Lt G-cv-E Outeiro

217 817 530 / 217 974 179

Polima-S. Domingos de Rana

www.softwareag.com

2785-518 S. Domingos de Rana - Portugal
214 448 270		

SOL-S & SOLSUNI
Rua Central Parque, 2, 1º Piso

www.tape-sa.pt

2795-242 Linda-a-Velha - Portugal

TNT

217 220 900 / 217 220 901

Avenida D. João II Lote 1.17.01 9ºA,

www.sols.pt

1990-084 Lisboa - Portugal
210 424 000 / 218 966 801

Staples Office Centre
Rua do Proletariado, 4

www.tnt.com

2795-648 Carnaxide - Portugal

Top atlantico - ES Viagens

263 409 291		

Av. D. João II - Lote 1.16.1.- 11º
1990-083 Lisboa - Portugal

Sucesso24horas

218 925 215		

Avenida 5 de Outubro, 72, 1º A
1050-059 Lisboa - Portugal
217 950 238
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Serviços

Transportes Broliveira
Gondemaria - Apartado 160

Watermark - Sistemas
de Informação e Automação Lda

2494-909 Ourém - Portugal

Avenida Combatentes 43,7º- A Lisboa

249 580 568 / 249 581 692

1600-042 Lisboa - Portugal

www.broliveira.pt

217 214 800 / 217 274 140

Transtejo

WhatEverNet

Rua da Cintura do Porto de Lisboa

Rua Laura Alves n.º 12, 3º andar

1249-249 Lisboa - Portugal

1050-138 Lisboa - Portugal

210 422 470 / 210 422 499

217 994 200

www.trantejo.pt

www.whatevernet.com

Travel Store

WINCOR - NIXDORF PORTUGAL

Campo Grande, 35 2º

Edifício Prime Av. Quinta Grande,

1700-087 Lisboa - Portugal

53 - piso 5 - fracção A Alfragide

213 565 303 / 213 565 399

2614-521 Amadora - Portugal
210 069 050 / 210 069 080

Turware-Tecnologias
e Sistemas de Informação SA

www.wincor-nixdorf.com

2610-184 Amadora - Portugal

WIRE E WIRELESS WORLD (3W)
SERVIÇOS INFORMÁTICOS SA

214 721 850 / 214 721 859

Alfrapark Estrada de Alfragide 1.5 Km

www.turware.pt

2610-008 Amadora - Portugal

Estrada zambujal 47-A Alfragide

214 702 690 / 214 702 699

TVI
Rua Mário de Baixo, nº 40

www.3w.com.pt

2734-503 Barcarena - Portugal

Xerox

214 347 500 / 214 347 654

Av. Infante D. Henrique,

www.tvi.pt		

Apartado 8031
1801-001 Lisboa - Portugal

Viagens Marsans
Rua Sousa Martins, Nº1 R/C Esq.
1050-217 Lisboa - Portugal
213 716 100

210 400 706		

Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 1, 8º C
1600-198 Lisboa - Portugal
217 828 100		

Vantyx
TagusPark Av. Prof. Dr. Cavaco Silva,
Edifícios Qualidade, B1- 2 A
2740-120 Porto Salvo - Portugal
214 873 300 / 214 873 399

Verizon Portugal
Sociedade Unipessoal Lda.
Qtª da Fonte Ed. D. Pedro I, Piso 1-Ala B
2770-071 Paço de Arcos - Portugal
210 001 717		
					
			
					
				

Soluções de CRM e Business Intelligence

Netopolis	
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Soluções para Contact Centers

01Direct PT

Atlanco

Av. da Liberdade, 9 -7º

Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 12

1250-139 Lisboa - Portugal

1200-369 Lisboa - Portugal

800 780 301 / 800 780 300

210 036 808 / 210 036 800

www.07direct.net

Avaya EMEA Lda
3Com Iberia, S.A.

Praça de Alvalade nº 6 13 Drt 1700-036

Av da Liberdade, 110

Lisboa - Portugal

1269-046 Lisboa

210 322 400 / 210 322 424

- Portugal

213 404 507 / 213404505

www.emea.avaya.com

www.3com.com

3S SOLVAY SHARED SERVICES, LDA

Callware
Voice Technologies SA

Edifício NEOPARK

Apartado 7549 Alfragide

Avenida Tomás Ribeiro, 43 - 2 C

2610-161 Amadora - Portugal

2790-211 Carnaxide - Portugal

214 323 606 / 214 323 606

218 319 229 / 218 319 200

www.callware-vt.es/Port/indexnuevo.htm

Acitel

Cisco Systems Portugal

Av. Salgueiro Maia 1072-A/B Abóboda

2785-

Lagoas Parque Edifício 12

502 S. Domingos de Rana - Portugal

217 620

2740-269 Porto Salvo - Portugal

335 / 217 620 300

214 541 000 / 214 541 002

www.acitel.pt

www.cisco.pt/

Alcatel-Lucent	
Estrada Malveira Serra 955, Aldeia Juzo 2750-

COLLAB - Soluções Serviços de
Comunicação e Colaboração, S.A

782 Cascais - Portugal

Av. D. João II,

214 859 000 / 214 866 294

Lote 1.03.2.3 Parque das Nações

www.alcatel-lucent.com

1990-031 Lisboa - Portugal
210 927 840 / 210 927 841

Altitude Software

www.collab.pt

Alameda Fernão Lopes 16-,4º Miraflores 1495214 129 800 / 214 129 890

Compulab-Serviços
e Engenharia de Sistemas Lda	

www.altitude.com

Rua Padre Américo 17-A Carnide

136 Algés - Portugal

1600-548 Lisboa - Portugal

Ar Telecom

217 121 710		

Ed. Diogo Cão, Doca de Alcântara Norte 1350-

www.compulab.pt

352 Lisboa - Portugal
210 351 176 / 210 301 030
www.artelecom.pt

CRITERIUM

Factis

Rua das Quintas, 1

Rua Basilio Teles, 24 - 4º

2790-145 Carnaxide - Portugal

1070-021 Lisboa

213 034 799 / 213 034 700

213 553 620		

- Portugal

www.factis.pt

Critical Software
Parque Industrial de Aveiro, Lote 48

Grupês	

3045-504 Coimbra - Portugal

Rua Maria Andrade, nº6A

239 989 119 / 239 989 100

1170-216 Lisboa - Portugal

www.criticalsoftware.com

218 141 515 / 218 133 254
www.grupes.com.pt

DATABASE
Rua do Montijo, 309

Grupo SGS Portugal

2785-155 S. Domingos de Rana - Portugal 214 448

Polo Tecnológico de Lisboa LT 6

479 / 214 448 470

Pisos 0 e 1

www.database.pt

1600-546 Lisboa - Portugal

Datinfor-Serviços Serviços
e Estudos SA

217 104 200 / 214 127 294
www.pt.sgs.com

Rua Doutor Carlos P Felgueiras 98, 4º-D Maia

Ibervoice Telecomunicações SA

4470-157 Maia - Portugal

Av. da Quinta Grande, 87 A Alfragide

219 426 600			

2670-158 Amadora - Portugal
214 709 210 / 214 709 211

Edinfor

www.ibervoice.pt

Alameda dos Oceanos Edificio Rock One, Lote
4.62.01 Parque das Nações

1990-392 Lisboa

inConcert Portugal

- Portugal

Avenida Marquês de Tomar, 69 - 2º Andar,

210 054 000 / 210 057 769

1050-154 Lisboa

www.edinfor.logicacmg.com

+351 21 7800751
www.inconcertcc.com

EDS
Av. Tomás Ribeiro, 143

LET’S LUSA

2794-001 Queijas - Portugal

Consultoria de Marketing Lda

214 258 400 / 214 258 405

Rua da Moeda, nº1 - 1º, sala 9

www.eds.com

1200-275 Lisboa - Potugal

EIC
Tagus Park - Núcleo Central Parque da Ciência
e Tecnologia, Escrit. 237/239
2780-920 Oeiras - Portugal
214 220 640		
www.eic.pt
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Soluções para Contact Centers

MGE

SAGE INFOLOGIA

Centro Empresarial

Edificio Olimpos, 2

Sintra Nascente - Edificio 18

Av. D. Afonso Henriques, 1462, 2º

Av. Almirante Gago Coutinho, 132-134

4450-013 Matosinhos - Portugal

2710-418 Sintra - Portugal

229 395 500 / 229 395 590

219 106 801 / 219 106 800

www.sageinfologia.com

MRA Instrumentação

SAP PORTUGAL

Taguspark, Edifício Ciência II, 1- B

Quinta da Fonte Edificio D. sebastião

2740-120 Porto Salvo - Portugal

730 Paço d’Arcos - Portugal

214 217 472 / 214 218 188

214 465 500 / 214 465 501

ww.mra.pt

www.sap.pt

2780-

NEC Portugal

TUV RHEINLAND PORTUGAL

Quinta dos Medronheiros,

Arquiparque, Edif. Zenith Miraflores

Apartado 309, Lazarim

Rua Dr. António Loureiro Borges, 9/9A, 3º

2826-801 Caparica - Portugal

1495-131 Algés - Portugal

212 950 616 / 212 948 400

214 137 040 / 214 137 045
www.tuv.pt		

NextiraOne Portugal
Rua Moinho da Barrunchada, 2
2794-026 Carnaxide - Portugal
214 169 500

ORACLE PORTUGAL
Lagoas Parque, Edificio 8
2740-244 Porto Salvo - Portugal
214 235 000 / 214 235 100
www.oracle.pt

PSE - Produtos e Serviços
de Estatistica, Lda
Rua Mouzinho da Silveira, 27 3ºC
1250-166 Lisboa - Portugal
213 170 910 / 213 170 919
www.pse.pt
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Telecomunicações, Utilities & Energia

Adubos de Portugal

CP

Estrada Nacional, nº 10

Calçada do Duque, nº 20

Salgados da Povoa apartado 88

1249-109 Lisboa - Portugal

2616-097 Alverca do Ribatejo - Portugal 210 300

213 473 093 / 213 215 700

500 / 210 300 400

www.cp.pt

www.adubosdeportugal.pt

EDP Soluções Comerciais, SA

Aeroporto de Faro

Av. Urbano Duarte, 100

Rua do Aeroporto Faro

3030-215 Coimbra - Portugal

8001-701 Faro - Portugal

239 400 800 / 239 002 344

289 800 800 / 289 800 800

www.edp.pt

www.ana-aeroportos.pt

Aeroporto João Paulo II

ENT Empresa Nacional de
Telecomunicações,SA (EFACEC)

Aeroporto João Paulo II

Rua Eng. Frederico Ulrich Guardeiras

9500-749 Ponta Delgada - Portugal

Apartado 3081

296 286 923 / 296 205 406

4471- 907 Moreira da Maia - Portugal

www.ana-aeroportos.pt

229 432 000 / 229 432 050
www.ent.pt

Águas de Cascais
Av. Ultramar, nº 18

EPAL

2754-525 Cascais - Portugal

Av. da Liberdade, 24

214 838 379 / 214 838 300

1250-144 Lisboa - Portugal

www.aguasdecascais.pt

213 251 010 / 213 251 397
www.epal.pt

Águas de Gondomar
Rua 5 de Outubro nº112

ERICSSON Telecomunicaçôes, Lda

4420-086 Gondomar Portugal

Edifício Infante D. Henrique

224 660 200

Quinta da Fonte

		

2770-192 Paço de Arcos - Portugal

BRISA

214 466 000 / 214 466 600

Quinta da Torre da Aguilha

www.ericsson.com

Edifício Brisa
2785-599 S. Domingos de Rana - Portugal

Lisboagás

214 448 677 / 214 449 100

R. Miguel Serrano, 9 - Miraflores

www.brisa.pt

1495-173 Algés - Portugal
218 655 400		

Lisboagás

Portgás

Rua Tomás da Fonseca

Rua Linha de Torres, nº 41

RTSN - Redes e Sistemas
de Telecomunicações, Lda

Edifício Galp Energia

4550-214 Porto - Portugal

TagusPark Edifício Inovação IV, 812,

1600-209 Lisboa - Portugal

225 071 400		

2740-122 Porto Salvo - Portugal

217 242 965 / 218 655 400

www.portgas.pt

214 222 237 / 214 240 052
www.rtsn.pt

www.galpenergia.pt

PSP
Lusitaniagás

Rua Penha de França, nº 1

Sogás

Av. dos Congressos da Oposição

1199-010 Lisboa - Portugal

Av. Infante D. Henrique, Lote 21 /24

Democrática, nº 54

218 1497 16 / 218 147 705

1800-217 Lisboa - Portugal

3800-365 Aveiro - Portugal

www.psp.pt

218 310 420 / 218 599 844
www.linde.pt

234 378 602 / 234 378 600
www.lusitaniagas.pt

PT Comunicações
Av. Fontes Pereira de Melo, 40

TMN

MERINE TELECOM

1069-300 Lisboa - Portugal

Av. Álvaro Pais, 2

Rua António Pereira Carrilho, 30, 1º Dto 1000-

215 000 700 / 215 000 584

1649-041 Lisboa - Portugal
217 914 400 / 217914549

047 Lisboa - Portugal
707 505 247 		

PT.COM - DGP (Super Emprego)

www.tmn.pt

Av. Fontes Pereira de Melo, nº40, Bloco A - 5º

Novis

1069-300 Lisboa - Portugal

Transgás

Edifício Novis Estrada da Outurela, 118

217 907 079		

Estrada Nacional 116 km 31
2674-505 Bucelas - Portugal

2790-114 Carnaxide - Portugal
210 100 000		

REDVO Telecom

219 688 200 / 219 687 360

Beloura Office Park,

www.trasgas.pt

ONI

Edf. 13 Quinta da Beloura

Lagoas Park - Edifício 12

2710-693 Sintra - Portugal

2740-269 Porto Salvo - Portugal

210 019 900 (16)		

Vodafone Portugal
Comunicações Pessoais SA
Avenida D. João II 1.04.01

210 005 300 / 210 007 175

REN - Rede Eléctrica Nacional SA

Parque das Nações

Av. EUA, 55

1990-093 Lisboa - Portugal

Optimus

1749-061 Lisboa - Portugal

210 915 000 / 210 915 953

Av. Infante D. Henrique, nº 328

210 013 500 / 210 013 310

www.vodafone.pt

www.oni.pt

1721-501 Lisboa

- Portugal

217 546 000 / 217 547 000
www.optimus.pt
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MAPFRE SEGUROS GERAIS, S.A., Mcall Serviços de Telecomunicações SA, Microsoft,
Ministério das Finanças, Modelo.com, Mondial Assistance Portugal, Montepio Geral, Multicare, NiceSystems, Nokia Portugal, Optimus Telecomunicações, Paginas Amarelas SA,
Portgas, Prosegur Activa Portugal, Unipessoal, Lda, PT Comunicações, PT Contact, PT
Prime, PT PRO, Reditus II - Telecomunicações, RHmais, Oracle, Organização e Gestão de
Recursos Humanos, SA, Sa moldes, Santander Totta, SiTEL - representada em Portugal
por Action Portugal, S.A., Sonaecom, SFRH, TAP Portugal, Teleperformance, TMN - Telecomunicações Movéis Nacionais, TNT Express, Unicer, SA, Unilever Jerónimo Martins,
TEMPO-TEAM, VIP POSTAL LDA, Vodafone Portugal, Zurich Companhia de Seguros, SA.
Peridiocidade
Anual
Sobre a apcc
A associação portuguesa de contact centers (apcc) pretende credibilizar, desenvolver, valorizar e promover o mercado de “call e contact centers” em Portugal de forma a contribuir dinamicamente para a criação de novas oportunidades de negócio sustentado e consequentemente ter um impacto relevante na economia nacional. Queremos envolver a totalidade
das empresas credíveis no sector e trabalhar em parceria, mobilizando outras entidades,
endógenas e exógenas, de forma a facilitar a criação e promoção de valor para o sector.
Os artigos e opiniões constantes deste anuário são da responsabilidade dos próprios autores aos quais agradecemos a disponibilidade, empenho e confiança na concepção deste
anuário. Todos os direitos reservados. A informação contida neste anuário não pode ser
reproduzida, no todo ou em parte, qualquer que seja o método utilizado, salvo autorização
expressa da IDC e da apcc.

