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Resumo 
 

Um Contact Center compreende um vasto conjunto de recursos materiais e 

humanos de uma organização, tendo por finalidade a prestação de um ou 

mais serviços a utilizadores, através de um canal como o telefone, o e-mail 

ou a Web. 

Os Contact Centers desempenham hoje uma importância central e decisiva 

nas organizações empresariais, estatais e não governamentais sem fins 

lucrativos. O seu crescimento acentuado nos últimos anos torna-os 

relevantes do ponto de vista económico e social, sendo empregadores de 

relevância em diversos países. 

A sua evolução nas diversas áreas, que vão desde o Marketing, à 

Psicologia e Sociologia passando pela Investigação Operacional até às 

Tecnologias de Informação e Comunicação, traduziu-se num aumento de 

complexidade nos projectos de Sistemas de Informação de Contact 

Centers. 

Apesar dos esforços desenvolvidos nas últimas décadas, os projectos de 

Tecnologias de Informação e Comunicação apresentam níveis de sucesso 

ainda bastante modestos. 



x 

Desta forma, pela sua relevância estratégica, económica e social, a 

investigação de projectos de Sistemas de Informação de Contact Centers 

tornou-se a finalidade principal do presente trabalho de investigação, 

procurando-se soluções para melhorar o sucesso desta área. 

Desenvolveu-se, com esse propósito, uma base teórica sólida e um 

conjunto de princípios para o exercício da actividade de gestão de projectos 

de Sistemas de Informação de Contact Centers. 

A proposta de um framework que reúne os factores relevantes para a 

gestão de projectos de Sistemas de Informação de Contact Centers e a sua 

caracterização, constitui um objectivo central deste trabalho procurando-se 

assim contribuir para o estudo e desenvolvimento dos Contact Centers nas 

organizações. 
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Abstract 
 

A Contact Center covers a wide range of an organization’s material and 

human resources with the aim to provide one or more services to users 

through a channel such as telephone, e-mail or the Web. 

Contact Centers play, currently, a central and decisive role in business, state 

and non-governmental organizations. Its growth in recent years makes them 

economically and socially relevant, being significant employers in several 

countries. 

The Contact Center is a multidisciplinary area that crosses Marketing, 

Operational Research, Psychology, Sociology and Information Systems, 

among others, therefore Contact Center’s Information Systems projects are 

complex, involving a multiple kind of actors and interests. 

Despite the efforts made in recent decades, information and communication 

technologies projects’ still have modest success levels. 

Thus, by its strategic, economic and social relevance, Contact Center’s 

Information Systems projects become the primary purpose of this research 

work, looking for solutions to improve the success of projects in this area. 
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To achieve this goal, a solid theoretical basis and a set of principles for the 

activity of Contact Center’s Information Systems project management were 

developed. 

The proposal for a framework that brings together the relevant factors for 

Contact Center’s Information Systems project management and their 

characterization is a central goal of this project, seeking to contribute to the 

study and development of the Contact Centers in organizations. 



xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deus quer, o Homem sonha, a Obra nasce” 
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1. Introdução 
 

Hoje em dia vive-se a um tal ritmo de evolução, que os conhecimentos e os 

hábitos que aprendemos na infância estão ultrapassados quando chegamos 

aos 30 anos, e poucas pessoas com mais de 50 anos conseguem manter-

se actualizadas com a sua cultura – quer seja no idioma, atitudes, gostos ou 

na tecnologia – mesmo que tentem (Wright, 2005). 

Verifica-se actualmente o surgimento de um “novo” mercado e de uma 

cultura de nichos resultante da exigência dos consumidores em produtos e 

serviços cada vez mais personalizados. Este “novo” mercado não está a 

substituir o tradicional mercado de hits1, apenas a partilhar o palco com ele 

pela primeira vez (Anderson, 2006).  

A celeridade do dia-a-dia e a crescente exigência profissional tornam os 

tempos pessoal e familiar escassos e por isso críticos, requerendo serviços 

                                                

 

1 Produtos que vendem muito no grande mercado. 
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rápidos e eficazes para os problemas quotidianos, como fazer um seguro, 

pedir aconselhamento para um investimento financeiro ou ajuda para saber 

lidar com um pequeno assunto de saúde. 

Neste contexto, as empresas procuram continuamente formas de aumentar 

os seus lucros através da redução dos seus custos. A fidelização assume 

aqui particular relevância uma vez que o esforço de manter um cliente é 

maior do que angariar um novo (Reichheld, 1996). Manter uma relação 

duradoura com os clientes gerando vendas regulares aumenta os 

rendimentos, reduzindo os custos (Peppers e Rogers, 1999; Peppers e 

Rogers, 2004). 

Os estados e as organizações não governamentais sem fins lucrativos 

procuram também meios mais eficazes, de custo reduzido e de fácil acesso, 

para esclarecer, auxiliar e mobilizar os cidadãos. 

No sentido de responder a estas necessidades surgiram os Call Centers, 

predecessores dos actuais Contact Centers. Os Contact Centers registam 

nos últimos anos um crescimento acentuado, superior a 8% ao ano (Barros 

e Brandão, 2006; Holman et al., 2007). Um Contact Center disponibiliza um 

ou mais serviços de uma organização a clientes, utentes ou fornecedores, 

genericamente designados por utilizadores, através de um ou vários canais 

como o telefone, o e-mail, a Web, entre outros. A criação de um Contact 

Center ou de serviços num Contact Center representam projectos que têm 

associados Sistemas de Informação (SI). A realidade dos Contact Centers é 

multidisciplinar envolvendo, para além dos SI, áreas tão diversas como, 

entre outras, a Estatística, a Investigação Operacional, a Sociologia, a 

Psicologia e o Marketing (Gans et al., 2003a).  

Defende-se, pois, nesta tese a necessidade e a possibilidade de se 

encontrarem soluções que permitam conhecer de forma abrangente a 

realidade complexa dos Contact Centers, do contexto onde os seus 

projectos se desenrolam e procurar contribuir para melhorar o sucesso dos 

projectos de SI de Contact Centers. Nesse sentido, desenvolveu-se uma 
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base sólida, teórica e pragmática para conceder elementos que possibilitem 

o estudo e o desenvolvimento da Gestão de Projectos (GP) de SI de 

Contact Centers com rigor e percepção real e abrangente da complexidade 

inerente. Propõe-se, neste âmbito, um framework de suporte à actividade 

da GP de SI de Contact Centers. 

Dada a dimensão do problema em que se concentraram esforços 

reconhece-se que o risco de assumir tal empreendimento foi grande. 

Aceitou-se esse risco, acreditando perseguir um conjunto de contributos 

sustentado por bases sólidas, com um sentido de responsabilidade atento, 

dados os impactos que os mesmos poderão ter nas actividades da 

comunidade envolvida na GP de SI de Contact Centers. 

1.1 Caracterização conjuntural 

O início do século XXI encontra-se marcado pela globalização económica, 

financeira, social e cultural, revestida por uma turbulência misto de 

tecnologia, informação, conhecimento, ecologia e armamento. 

Esta realidade pode ser avaliada quer por uma perspectiva optimista, quer 

por uma perspectiva pessimista. 

Segundo uma perspectiva pessimista olhamos com desconfiança para um 

futuro cada vez mais incerto, abandonando o welfare state2 com o colapso 

da estrutura piramidal etária que suportava a concepção de segurança 

social, abandonando a noção de carreira feita numa única organização com 

                                                

 

2 O estado de bem-estar social ou estado-providência (welfare state) é um tipo de 

organização política e económica que coloca o Estado (nação) como agente da promoção 

(protector e defensor) social e organizador da economia. Nesta orientação, o Estado é o 

agente regulador de toda vida e saúde social, política e económica do país em parceria 

com sindicatos e empresas privadas, em níveis diferentes, de acordo com a nação em 

questão. Cabe ao Estado do bem-estar social garantir serviços públicos e protecção à 

população. 
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inúmeros níveis hierárquicos, uma crescente mobilidade, os recursos 

materiais e o próprio planeta em perigo, o fosso entre ricos e pobres a 

acentuar-se e onde é difícil efectuar previsões. 

Considerando uma perspectiva mais positiva, detectamos um mundo de 

avanços sem precedentes, pleno de oportunidades, onde o factor 

competitivo deixa de ser não só o capital e a força, mas passa a ser 

também o conhecimento, na denominada Terceira Vaga descrita por Toffler 

(Toffler, 1984). A informação, peça chave sobre a qual assenta o 

conhecimento, é menos assimétrica3, possibilitando um mercado mais 

global, mais competitivo e mais auto-regulado. 

Independentemente da perspectiva que se adopte, o sucesso evolucional 

do Homem advém da flexibilidade das interacções do cérebro com a 

natureza, através da cultura. As culturas adaptam-se muito mais depressa 

do que os genes a novas ameaças e necessidades (Wright, 2005). 

É neste âmbito que o conhecimento (e não apenas a força ou o capital) se 

assume como bem de valor instrumental. Tornando-se as pessoas, a 

informação e o conhecimento os principais activos que diferenciam as 

organizações. O sucesso é assim, cada vez mais, resultado da capacidade 

de gestão dos mesmos. 

Os Contact Centers surgem como resposta das organizações a essa 

necessidade de gerir pessoas, informação e conhecimento em larga escala. 

Organizações com centenas ou milhares de utilizadores sentiram a 

necessidade de criar mecanismos de resposta que permitissem lidar com 

enormes volumes de utilizadores e informação. Surgiu, nessa linha de 

esforço, o conceito de Call Center nos anos oitenta (Gaballa e Pearce, 

1979; Cardoso, 2000; Hawkins et al., 2001). 

                                                

 

3 Ver http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/. 
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Um Call Center compreende um conjunto de recursos que permitem o 

fornecimento de serviços via telefone. Este conjunto de recursos é 

constituído tipicamente pelos operadores, também designados por 

Customer Service Representative (CSR), que interagem com os utilizadores 

da organização e tecnologia de suporte às comunicações e operações 

(Koole e Mandelbaum, 2002; Gans et al., 2003a). 

Os Call Centers, com o aparecimento de outros canais de interacção como, 

por exemplo, o e-mail e a Web, passaram a designar-se por Contact 

Centers (Avramidis e L'Ecuyer, 2005; Bhulai et al., 2005). 

Os Contact Centers surgem também no sentido de fidelizar os utilizadores, 

aumentando a produtividade da organização. Sabendo que o custo de 

angariar um novo utilizador é substancialmente maior do que manter um já 

existente e que uma relação continuada entre utilizadores e empresas, 

gerando compras regulares, aumenta os lucros, os Contact Centers são 

utilizados como elementos de apoio à fidelização dos utilizadores. Com a 

utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é possível 

recolher informação crítica sobre uma grande quantidade de utilizadores e 

aplicá-la na melhoria e criação de produtos e serviços. Com a utilização da 

informação de forma adequada é ainda possível tratar utilizadores 

diferentes de forma diferente, independentemente do número de 

utilizadores existentes. Esta segmentação e personalização são 

fundamentais para a fidelização dos utilizadores às diversas organizações, 

servindo de factor competitivo. A gestão da relação com o cliente, Customer 

Relationship Management (CRM), assume deste modo uma particular 

importância. 

Cada interacção com o utilizador representa uma oportunidade para 

melhorar essa relação e aumentar o volume de negócio por transacção. 

Seja pela prestação de um serviço, pela realização de uma venda, pelo 

processamento de uma reclamação ou ainda pela realização de um 

inquérito, cada contacto, seja do utilizador com a organização (inbound) ou 
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da organização com o utilizador (outbound), é uma oportunidade. Por esse 

motivo os SI têm de ter a capacidade de recolher e fornecer informação em 

tempo real. Esta informação pode ser vital, por exemplo, em processos de 

cross-selling4 e up-selling5. 

Os Contact Centers permitem ainda diminuir o número de deslocações aos 

pontos de atendimento presenciais, assim como reduzir os tempos de 

espera de atendimento, aumentando desta forma a acessibilidade aos 

serviços fornecidos pelas organizações e a sua qualidade. Também pelo 

facto de permitirem diminuir pontos de atendimento presenciais são 

considerados como investimentos que potenciam o controlo e a redução de 

custos. 

O sector dos Contact Centers cresceu de forma significativa na última 

década sendo um sector com uma taxa de crescimento de mais de 8% ao 

ano, prevendo-se que assim continue nos próximos anos (Aksin et al., 2007; 

Holman et al., 2007). 

Em 2005, existiam cerca de 400 mil profissionais na Índia a trabalhar no 

sector dos Contact Centers prevendo-se chegar a um milhão até 2009 

(Economist, 2005). O mesmo se passa nos Estados Unidos da América e no 

Reino Unido onde neste momento colaboram cerca de 3% da população 

activa. 

Em Portugal, com base em dados de 2006, o sector dos Contact Centers é 

um dos sectores económicos com mais crescimento da economia 

Portuguesa. De facto, estima-se que este sector produza 1300 milhões de 

                                                

 

4 O cross-selling é o termo usado para descrever a venda adicional de produtos ou serviços 

a um cliente, para além daquele(s) que pretende adquirir. 

5 O up-selling é uma técnica de venda pela qual o vendedor procura que o cliente adquira 

os itens de maior valor, aumentando assim a sua margem na transacção. 
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euros, valor próximo do 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Contribui ainda 

indirectamente com 900 milhões de euros devido a ganhos de 

produtividade, aproximando-se assim, no total, dos 2% do PIB (Barros et al., 

2006). 

Os Contact Centers exigem soluções de TIC que suportem as necessidades 

de processamento de informação dos diferentes perfis de operadores. 

Apesar de 70% dos custos operacionais associados aos Contact Centers 

estarem relacionados com Recursos Humanos (RH), Gans e Koole (Gans et 

al., 2003a) defendem que, para além da gestão dos RH, decisões mais 

estratégicas estão relacionadas com o desenho dos processos e dos 

sistemas de suporte a esses processos.  

Só com uma infraestrutura adequada é possível prestar um serviço de 

elevada qualidade cumprindo requisitos de desempenho exigentes. Trata-se 

de uma infraestrutura que pode incluir, entre outros, sistemas de CRM, 

business intelligence, Workforce Management (WFM), gravação digital, 

autómatos de atendimento automático também denominados de Interactive 

Voice Response (IVR), servidor de comunicações e Computer Telephony 

Integration (CTI). Em muitas situações é ainda necessário integrar estes 

sistemas com os sistemas existentes nas organizações, garantido um 

desempenho elevado. 

A gestão das TIC e a implementação de projectos de TIC desempenham 

por isso um papel fundamental como factor competitivo. Aliás, o sucesso 

dos negócios é em larga medida determinado pela eficácia com que as TIC 

são utilizadas. Tal como na “Era Agrícola” era difícil alcançar o sucesso caso 

não se compreendesse as capacidades e limitações de animais e terras e, 

na “Era Industrial” não se soubesse como utilizar e cuidar das máquinas, 

também na “Era da Informação do Conhecimento” os bem sucedidos são 

aqueles que sabem retirar o máximo retorno das TIC (Varajão, 2002). 

Observa-se, deste modo, um contínuo e forte investimento em TIC ao longo 

das últimas décadas pelas organizações. Por exemplo, na década de 
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noventa, nos Estados Unidos, o investimento em computadores e 

equipamento de comunicações ultrapassou o investimento em equipamento 

industrial (Lefebvre e Lefebvre, 1996). 

Apesar das TIC constituírem instrumentos poderosos e imprescindíveis para 

a sobrevivência e evolução de uma grande maioria das organizações, a 

simples adopção de TIC não é garante da obtenção de resultados positivos 

ou de vantagens competitivas (Varajão, 2002). 

Esta constatação levou mesmo à afirmação, por parte do prémio Nobel da 

Economia de 1987, Robert Solow, de que “you can see the computer age 

everywhere but in the productivity statistics", conhecida como o paradoxo de 

Solow (Solow, 1987). 

Apesar de ser um tema de acesa discussão (Triplett, 1999; Crafts, 2002), 

tem sido difícil estabelecer uma relação directa entre a adopção de TIC e a 

obtenção de rendimento, dependendo a concretização deste último do 

modo como são utilizadas as tecnologias disponíveis.  

À medida que todas as organizações têm acesso à mesma base 

tecnológica, grande parte do seu impacto será resultado de uma gestão e 

utilização criativa. Se a sua utilização originasse automaticamente 

vantagens competitivas, dado que estas últimas advêm de se fazer algo que 

outros não conseguem igualar, não seriam na verdade factores de 

diferenciação (Varajão, 2002). 

É aqui que a correcta concepção e implementação de projectos de TIC tem 

um papel decisivo.  

Segundo dados do Standish Group, em 1994 apenas 16% dos projectos de 

TIC/SI atingiam um estado de sucesso contra 31% de projectos falhados e 

53% em estado de “desafio” (challanged). O estado de “desafio” significa 

que à data estes projectos ultrapassavam o tempo e orçamento previstos ou 

estavam sub-especificados (Schwalbe, 2002). Apesar de uma melhoria 

significativa em 2006, havendo um total de 35% de projectos bem 
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sucedidos, 19% a falhar e 46% em estado de desafio, há ainda um longo 

caminho a percorrer de modo a que a maioria dos projectos atinja um 

estado de sucesso. Os problemas são conhecidos: desvios orçamentais 

significativos, incumprimento de prazos e deficiências de desempenho. 

Estes problemas surgem de um modo geral da incapacidade de gestão e 

não de dificuldades técnicas, sendo esta a raiz de muitos dos problemas 

que afectam a aquisição de sistemas, o que se agrava com o aumento 

crescente da sua complexidade e custo. 

A GP é crucial nos inúmeros projectos subjacentes ao funcionamento de um 

Contact Center. Os SI utilizando TIC são uma das traves mestras das 

operações de cada projecto.   

A concepção e a implementação de um projecto de SI de Contact Center 

deve, por isso, ser alvo de reflexão cuidada, resultante de uma clara 

orientação estratégica e com objectivos bem definidos e quantificáveis. 

1.2 Motivações, objectivos e contributos fundamentais 

O presente trabalho teve como origem a experiência adquirida ao longo dos 

anos de trabalho efectuado em SI de Contact Centers e de problemas de 

investigação ainda em aberto identificados aquando da revisão da literatura 

nas áreas dos Contact Centers e GP. 

A revisão da literatura salienta a importância da concepção de processos e 

sistemas de suporte aos processos na área de Contact Centers. Gans e 

Koole (Gans et al., 2003a) referem que, para além da gestão dos RH, 

decisões mais estratégicas estão relacionadas com o desenho dos 

processos e dos sistemas de suporte a esses processos. Geralmente o 

planeamento dos RH e o uso da tecnologia estão ligados ao desenho de 

processos. 

Aksin e Harker (Aksin e Harker, 2003) advogam a necessidade dos modelos 

de planeamento de capacidade tomarem em consideração os SI da 

organização ou aqueles desenvolvidos especificamente para os Contact 
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Centers. Na verdade, a visão actual quanto à capacidade do sistema está 

quase sempre focada nos operadores porque os seus salários contabilizam 

60% a 70% do total dos custos operacionais. Os gestores dos Contact 

Centers maioritariamente assumem que outros recursos como, por 

exemplo, os SI, não geram atrasos nem são recursos que impeçam um 

funcionamento fluído e sem demoras, não sendo assim alvo de atenção 

(Koole et al., 2002; Atlason et al., 2004; Avramidis et al., 2005). Aksin e 

Harker (Aksin et al., 2003) mostram no entanto que esta assumpção é 

incorrecta revelando que os modelos de planeamento que não têm em 

consideração outros engarrafamentos – como, por exemplo, os gerados por 

um SI ineficiente – quando estes existem, podem ser um problema 

relevante e com custos elevados. 

No que diz respeito à GP, o facto do insucesso dos projectos em TIC ser 

ainda significativo (Standish Group, 2004) e de se conseguirem identificar 

aspectos chave como causas das suas falhas levam a que a investigação 

prossiga na procura de metodologias, métodos, técnicas e ferramentas com 

vista a melhorar a concepção, a construção, a implementação, e o 

decorrente sucesso dos projectos, com o objectivo de dar resposta às 

necessidades particulares e específicas da GP em TIC. 

De acordo com estudos efectuados (Standish Group, 1996; Demarco, 1997; 

Standish Group, 1998; Yetton et al., 2000; Ewusi-Mensah, 2003; Jones, 

2004; Kappelman et al., 2006), alguns dos principais aspectos que 

aumentam a probabilidade de falhas dos projectos de TIC são a falta de 

especificação e a falta de uma visão clara dos requisitos e de 

decomposição do projecto. O nível de detalhe em que o projecto é 

decomposto não é, muitas vezes, o suficiente para se realizar uma boa 

estimativa de âmbito, duração, recursos necessários e custos associados. 

Dada a dimensão dos projectos de TIC e reconhecendo-se que os erros de 

concepção são os mais difíceis de rectificar, é relevante identificar e gerir, 

aquando da análise e especificação de requisitos, as relações críticas que 
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existem entre os requisitos e que não são óbvias sem a ajuda de métodos 

específicos. 

Verifica-se ainda uma enorme diversidade de características nos projectos 

de SI de Contact Centers. Por exemplo, um serviço de inbound de 

prestação de informações tem características diferenciadas de um serviço 

também de inbound de urgência como o “emergência 112”. As 

competências dos operadores, os processos, a fiabilidade e o tempo de 

resposta são algumas das diferenças mais relevantes. 

A realização de um projecto de SI num Contact Center na própria 

organização tem características diferentes de um projecto em que a 

organização contrata o serviço a um prestador de serviços de Contact 

Center, usualmente denominado de service bureau. Nestes casos, entre 

outros aspectos, é necessário acordar resultados do projecto, níveis de 

serviço, passagem de conhecimento e confidencialidade.  

É ainda diferente um projecto que exija integrações com os SI existentes, 

de outro onde se consegue, autonomamente, realizar o projecto sem exigir 

qualquer tipo de integração.                                                                                                                              

Um Contact Center distribuído geograficamente pode exigir uma 

infraestrutura de comunicações e de coerência de dados diferente da de um 

Contact Center centralizado num único local. 

Por fim, no decorrer da actividade de revisão bibliográfica, desenvolvida ao 

longo de todo o trabalho, não foi identificado um modelo abrangente que 

possibilitasse enquadrar os projectos de SI para Contact Center.  

Destes aspectos referidos surgiram, de uma forma natural, as seguintes 

questões de investigação: Quais os factores considerados relevantes num 

projecto de SI de Contact Centers? Qual a caracterização que especialistas 

em GP de SI de Contact Centers fazem desses factores? 
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Deste modo, a proposta de um framework com os factores considerados 

relevantes num projecto de SI de Contact Centers e a sua caracterização 

tornaram-se a finalidade central do presente trabalho. 

De modo a cumprir as finalidades propostas, foram definidos os seguintes 

objectivos que traduzem as grandes motivações do projecto: 

� Identificação dos condutores contemporâneos dos Contact Centers e da 

GP, de modo a caracterizar o seu estado da arte, tendências actuais e 

principais problemas; 

� Identificação e caracterização dos aspectos fundamentais da realidade 

complexa dos Contact Centers, do papel dos SI utilizados no seu 

suporte e do contexto organizacional que os envolve; 

� Identificação e caracterização dos aspectos fundamentais da GP, da sua 

aplicação a projectos de TIC e da complexidade que estes apresentam 

face a outras áreas onde a GP está mais consolidada e desenvolvida; 

� Identificação e caracterização dos factores considerados relevantes num 

projecto de SI de Contact Centers, de modo a disponibilizar um 

framework de apoio ao desenvolvimento com sucesso de projectos de SI 

nesta área. 

O presente trabalho oferece um framework de suporte à actividade de GP 

de SI de Contact Centers, procurando contribuir deste modo para o 

aumento de sucesso de projectos de SI nesta área. O uso de um framework 

adequado na GP de SI de Contact Centers poderá: potenciar o 

desenvolvimento de ferramentas, técnicas e boas práticas específicas para 

projectos de Contact Centers; permitir às organizações construir processos 

de decisão baseados nas suas necessidades de modo a atingir os seus 

objectivos estratégicos; e criar normas. 

Acredita-se que contribui para o desenvolvimento do conhecimento na área 

ao trazer não só uma nova perspectiva sobre os Contact Centers mas 

também novos aspectos não identificados na revisão da literatura 
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efectuada, como, por exemplo, a importância de considerar o fluxo completo 

da interacção na concepção dos serviços disponibilizados e a possibilidade 

de intersecção entre esses mesmos serviços. Outro exemplo tem a ver com 

a relevância de considerar a geografia onde se insere (ou a que se destina) 

o Contact Center e a relação entre o utilizador e o operador.  

Conscientes da dimensão do desafio e dos riscos inerentes pela 

complexidade e diversidade envolvida, avançou-se no estudo da GP de SI 

de Contact Centers, procurando um equilíbrio entre a concretização do 

pormenor e a generalização sem conteúdo, de modo a possibilitar 

acomodar nos limites do projecto as finalidades estabelecidas. 

1.3 Estrutura da dissertação 

Esta secção apresenta sucintamente a organização e conteúdo do presente 

trabalho. 

A estrutura definida materializa uma abordagem gradual no estudo da GP 

de SI de Contact Centers, traduzindo o curso dos trabalhos desenvolvidos 

no cumprimento dos objectivos definidos para o projecto. 

Os capítulos estão organizados de modo a permitir uma compreensão 

progressiva, seguindo um fio condutor desde um conjunto de reflexões 

iniciais até uma série de expectativas futuras e considerações finais. De 

notar que, não obstante esta exposição progressiva, os capítulos são 

relativamente independentes entre si, podendo ser consultados sem afectar 

significativamente os seus objectivos de apresentação. 

Reflectindo essa organização, é possível identificar três grandes momentos. 

Num primeiro momento, constituído pelo capítulo segundo, são revistos e 

sistematizados os fundamentos teóricos dos Contact Centers de forma a 

permitir a compreensão da realidade complexa dos projectos de SI na área 

dos Contact Centers. Num segundo momento, constituído pelo capítulo 

terceiro, é analisado e caracterizado o fenómeno da GP, fazendo a ponte de 

transição do primeiro momento para o terceiro momento. Este último, 
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constituído pelo capítulo quinto, marca o ponto central da dissertação, 

apresentando um framework para a GP de SI de Contact Centers com os 

factores considerados relevantes num projecto de SI de Contact Centers. 

Cada um dos factores é detalhadamente descrito, resultando o conjunto 

num instrumento a ser utilizado pelos gestores de projectos e pelas 

organizações que procurem criar, melhorar ou expandir um Contact Center. 

O presente capítulo, introdutório, procura sintetizar todo o projecto. Salienta 

a importância do conhecimento, da informação e das TIC no 

desenvolvimento das organizações e alerta para a necessidade de um 

modelo de apoio à GP de Contact Centers. Numa segunda secção, aponta 

os factores motivadores do trabalho realizado, caracterizando o problema 

para cuja resolução se pretende contribuir. Identifica ainda as finalidades e 

os objectivos definidos (e genericamente sintetizados) e os contributos do 

trabalho desenvolvido. A descrição da organização da dissertação, aqui a 

ser apresentada, encerra o capítulo inicial. 

No quarto capítulo, é desenvolvida uma breve reflexão sobre a origem e 

importância da ciência e da investigação. É também explicitada a 

abordagem de investigação seguida e o processo de investigação definido 

para o projecto. 

O capítulo sexto fornece uma generalização de tudo o que foi desenvolvido 

nos capítulos precedentes, através da discussão dos resultados obtidos e 

dos principais contributos para o desenvolvimento de projectos de SI para 

Contact Centers. Termina com diversas reflexões sobre a continuidade 

desejada para o estudo e com uma série de considerações finais. 
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2. Caracterização dos Contact Centers 
 

A realidade dos Contact Centers é multidisciplinar e complexa. É por isso 

importante, no âmbito deste trabalho, perceber as suas origens, o seu 

presente e perspectivas futuras.  

O presente capítulo introduz uma perspectiva histórica dos Contact Centers, 

a sua caracterização actual, conceitos fundamentais da área e aspectos em 

aberto para a investigação. 

2.1 Perspectiva histórica: do Call Center ao Contact Center 

É possível afirmar que os Call Centers existem desde que as organizações 

colocaram telefones nas secretárias dos seus colaboradores.  

O conceito de Call Center formalmente só apareceu nos anos 80 (Gaballa 

et al., 1979; Cardoso, 2000; Hawkins et al., 2001) contudo, os utilizadores 

tinham sempre a opção de telefonar para a organização e falar com um 

representante dessa mesma organização, hoje formalmente denominados 

de operadores. Nessa altura a única tecnologia de suporte era o telefone. O 

operador ou conseguia responder imediatamente às questões colocadas ou 
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pedia o nome e o número de telefone do utilizador para lhe telefonar à 

posteriori. Para conseguir responder às perguntas dos utilizadores o 

operador tinha de procurar as respostas através de uma pesquisa manual 

em registos, ficheiros e outros elementos suportados em papel. Tratava-se 

de uma actividade que consumia muito tempo (Hawkins et al., 2001).  

Nos anos 60 e 70, o advento dos computadores permitiu às organizações 

começar a melhorar o seu serviço telefónico de apoio aos utilizadores. 

Usando os computadores, os operadores possuíam os meios para obter a 

informação sobre produtos, serviços e outros aspectos mais rapidamente, 

enquanto falavam com os utilizadores. Foi possível assim reduzir/eliminar a 

necessidade da pesquisa manual e da chamada de volta para o utilizador.  

Os Call Centers começaram então a utilizar equipamento de comutação. No 

entanto os primeiros Private Branch Exchanges (PBX) eram ainda muito 

limitados na sua capacidade de suportar múltiplas chamadas e de efectuar 

a sua distribuição (Koole et al., 2002). O PBX basicamente possibilitava 

uma relação de um-para-um entre uma chamada que chegava, proveniente 

de um utilizador, e um operador. 

A introdução do Computador Pessoal (PC) nos anos 80 permitiu que a 

funcionalidade telefónica fosse mais controlada pelos computadores. O 

desempenho dos computadores e as suas capacidades evoluíram o que 

tornou possível aos comutadores gerirem volumes consideráveis de 

chamadas e de as distribuírem para os operadores do Call Center que 

ficassem (ou estivessem mais) disponíveis. Com a evolução das infra-

estruturas digitais telefónicas públicas e a capacidade de uma primeira linha 

de operadores de aceitar encomendas, verificar inventários, processar 

reclamações e realizar outras operações, as organizações conseguiram 

disponibilizar um serviço completo pelo telefone aos seus utilizadores. Esta 

capacidade de fornecer um serviço completo através de uma chamada 

telefónica teve um impacto significativo em todo o mundo na forma de 

organizar e realizar negócios (Hawkins et al., 2001). 
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Desde o final da década de 80 que começou a despontar a tecnologia CTI 

para suportar as interacções telefónicas. Esta tecnologia permite 

estabelecer uma ligação entre a chamada telefónica e o contexto associado 

à chamada, incluindo os dados pessoais do utilizador, o serviço solicitado e 

as transacções eventualmente executadas durante a chamada (Cardoso, 

2000). 

Desenvolveu-se, em conjunto com o CTI, a tecnologia IVR que possibilita a 

uma aplicação interagir com um utilizador permitindo quer o processamento 

automático de pedidos quer a gestão de uma chamada telefónica.  

O CTI e o IVR, em conjunto, permitem que centenas de chamadas 

telefónicas por dia possam ser distribuídas a operadores específicos 

devidamente qualificados para responder às solicitações particulares de 

cada utilizador. 

Esta tecnologia possibilitou o desenvolvimento do conceito de Call Center 

CRM, uma vez que a gestão da relação com os utilizadores podia ser, para 

além de eficaz, também personalizada e independentemente do número de 

utilizadores que uma organização tivesse (Cardoso, 2000; Gans et al., 

2003a). 

Com a utilização generalizada de canais de interacção para além do 

telefone, como o e-mail, fax e Web, o conceito de Call Center alargou-se, 

passando a denominar-se Contact Center. 

O conceito de “fila de espera de chamadas telefónicas”, relativo às 

chamadas que se encontravam em espera até serem atendidas, evoluiu 

para um conceito mais alargado de “fila única de processamento de 
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interacções”, onde nessa fila se podem ter, para além de chamadas, e-

mails, interacções Web, fax, sms1, entre outras.  

Um Contact Center compreende pois um vasto conjunto de recursos que 

permite o fornecimento de serviços via um ou vários canais. Este conjunto 

de recursos é constituido tipicamente pelos operadores que interagem com 

os utilizadores da organização e tecnologia de suporte às comunicações e 

operações (Pichitlamken et al., 2003). 

O típico ambiente de trabalho de um Contact Center pode ser visto como 

uma sala imensa com inúmeros cubículos em open-space no qual pessoas 

com auriculares, os operadores, estão à frente de terminais de computador 

fornecendo serviços por telefone, e-mail, fax, Web, entre outros. 

A necessidade de gestão de interacções provenientes de diversos canais, a 

sua integração com os sistemas já existentes nas instituições e a evolução 

constante resultante da ligação estratégia-tecnologia-logística-RH, trouxe 

por sua vez um conjunto de problemas de complexa resolução (Adria e 

Chowdhury, 2004). Na realidade, a extensão do conceito dos Call Centers 

traduz-se, por um lado, num aumento de capacidade de resposta das 

organizações e, por outro, num aumento de complexidade significativo nos 

processos, na tecnologia envolvida e na gestão dos RH. 

Os Contact Centers são um factor competitivo no tecido empresarial uma 

vez que potenciam (Cardoso, 2000; Gans et al., 2003a; Adria et al., 2004; 

Borst et al., 2004): 

� Controlo e redução de custos; 

                                                

 

1 Short message service ou serviço de mensagens curtas é um serviço disponível em 

telefones celulares (telemóveis) digitais que permite o envio de mensagens curtas entre 

estes equipamentos e entre outros dispositivos de mão como o Personal Digital Assistant 

(PDA em Inglês) até entre telefones fixos. 
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� Aumento da eficiência e qualidade do serviço; 

� Aumento da produtividade; 

� Uso dos canais preferidos dos utilizadores de um modo eficiente 

(telefone, e-mail, Internet); 

� Uso do telefone de forma intensiva, nas suas vertentes fixa e móvel; 

� A retenção de utilizadores e aquisição de novos através de abordagens 

de CRM; 

� Realização de processos de fidelização de utilizadores, através da 

melhoria da qualidade de serviço; 

� Realização de processos de gestão remota de negócio. 

Actualmente, o sector dos Contact Centers é um sector com uma taxa de 

crescimento de mais de 8% ao ano prevendo-se que assim continue nos 

próximos anos (Aksin et al., 2007; Holman et al., 2007). É, pois, uma área 

decisiva a nível económico. 

Em 2005, existiam cerca de 400 mil profissionais na Índia a trabalhar no 

sector dos Contact Centers prevendo-se chegar a 1 milhão até 2009 

(Economist, 2005). O mesmo se passa nos Estados Unidos da América e no 

Reino Unido onde neste momento colaboram cerca de 3% da população 

activa.  

2.2 Serviço, campanha, interacção e canal de interacção 

Os Contact Centers permitem suportar múltiplos serviços para o exterior da 

organização como, por exemplo, o suporte técnico a utilizadores, apoio 

comercial, esclarecimento de dúvidas, registo de pedidos de encomendas, 

home-banking, apoio médico, serviços de emergência, entre outros. Estes 

serviços, em que predomina o contacto do exterior para a organização, 

através do Contact Center, denominam-se de serviços de inbound (Koole et 

al., 2002). 
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Os Contact Centers possibilitam ainda a realização de campanhas de 

venda, promoção de produtos, inquéritos, pedidos a fornecedores, serviços 

de cobranças entre outros. Os inquéritos podem ser, por exemplo, de 

satisfação de utilizadores, de prospecção de mercado, sondagens de 

intenção de votação ou estudos sócio-económicos. Todos estes serviços, 

em que predomina o contacto da organização com o exterior, denominam-

se de serviços ou campanhas de outbound (Pichitlamken et al., 2003). 

Sempre que existe um contacto entre um utilizador e o Contact Center, diz-

se que ocorre uma interacção. Utilizadores podem ser, por exemplo, 

clientes, fornecedores, utentes ou o público em geral, de acordo com as 

características do serviço prestado pela organização e da sua relação com 

o utilizador. Uma interacção pode ser de inbound, se se iniciou a partir do 

utilizador, ou de outbound, se se iniciou a partir do Contact Center para o 

utilizador (Koole et al., 2002). 

São exemplos de interacções de inbound, uma chamada de um utilizador 

para uma organização a solicitar a realização de uma encomenda, de um e-

mail para uma agência de viagens a pedir uma cotação para uma viagem ou 

ainda de um utilizador de um banco a solicitar ajuda para a realização de 

uma operação no sítio Web do banco.  

Para além das chamadas efectuadas de um operador para um utilizador, 

por exemplo, para responder a uma solicitação efectuada na sequência de 

uma interacção de inbound anterior, as interacções de outbound estão 

usualmente associadas a campanhas de outbound. Estas consistem no 

estabelecimento contínuo de chamadas para uma lista de utilizadores numa 

acção de cobranças, na realização de um inquérito, numa sondagem de 

opinião ou ainda numa campanha promocional de um produto ou de um 

serviço. 
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O canal utilizado numa interacção pode ser a voz, nas suas vertente de 

telefone móvel ou fixo, o e-mail, o fax, a Web, o chat2, o sms entre outros. 

Considera-se, no âmbito do presente texto, o canal Web como o canal que 

possibilita a realização de pedidos e seu processamento de pedidos através 

de um site. Os pedidos podem ser encomendas de produtos ou serviços e 

todo o processamento a eles associados. Por isso, os canais Web e chat 

são aqui considerados como diferentes canais. 

O canal Web, tal como o IVR, é um canal self-service, ou seja, é um canal 

em que o utilizador realiza todo um conjunto de operações que vão desde a 

recolha de informação e simulação, até pedidos e encomendas sem a 

necessidade de intervenção de um operador (Cardoso, 2000). 

O telefone, o e-mail, o fax e o chat são exemplos de canais assistidos, ou 

seja, são canais de interacção que necessitam da participação de um 

operador por cada interacção (Demaria, 2005). 

Os canais self-service envolvem um custo médio por interacção 10 a 15 

vezes mais baixo que os canais assistidos (Cardoso, 2000). Ao deslocar 

utilizadores dos canais assistidos para os canais self-service, as 

organizações beneficiam de reduções de custos que podem ser 

apreciáveis. 

2.3 A diversidade nos Contact Centers 

Os Contact Centers variam em termos de tamanho, dispersão geográfica, 

integração dos seus sistemas com a organização, tecnologia utilizada e 

características dos operadores (Koole et al., 2002). 

                                                

 

2 Um chat significa "conversação" e designa aplicações de conversação em tempo real. 

Esta definição inclui programas de internet relay chat, conversação num Web site 

(webchat) ou instant messenger. 
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Quanto ao tamanho, existem Contact Centers pequenos desde três a quatro 

operadores até Contact Centers de 1000 a 2000 operadores (Holman et al., 

2007). 

O tamanho não está directamente relacionado com a dispersão geográfica. 

Há Contact Centers centralizados num único local com centenas ou 

milhares de operadores e outros, mais pequenos, com algumas dezenas de 

operadores dispersos geograficamente, agrupados em pequenos sub-

Contact Centers ou mesmo com operadores a trabalharem a partir de casa. 

Há ainda Contact Centers que estão distribuídos mundialmente fornecendo 

um serviço 24 horas sobre 24 horas. Nestes casos, quando um pedido é 

feito a um centro num dado local que se encontra encerrado, este é 

automaticamente redireccionado para um outro Contact Center activo. 

Nesse Contact Center é possível aceder à informação completa do 

utilizador e tratar o pedido como se se tratasse de mais um pedido local. 

No que diz respeito à relação com a organização, há Contact Centers que 

são corporativos e há os denominados service bureau (Demaria, 2005). Um 

centro é corporativo quando uma organização cria o seu próprio Contact 

Center de apoio à actividade, muitas vezes reestruturando muitos dos seus 

processos de negócio e a sua composição interna. Um service bureau é 

uma empresa que presta serviços de Contact Center para outras 

organizações mediante um contrato de prestação de serviços. Este pode ir 

desde um simples serviço de recepção de pedidos que são redirecionados 

para a empresa contratante, até à integração dos SI e construção de 

soluções muito complexas que exigem a colaboração estreita dos vários 

intervenientes. Em ambos os casos a qualidade de serviço, a 

confidencialidade e a flexibilidade tecnológica são requisitos de sucesso 

para um service bureau. 

Quanto aos operadores, estes podem ser altamente especializados, por 

exemplo, entre outros, médicos, engenheiros, correctores financeiros, não 

especializados, ou equipas mistas com diferentes competências (skills). 
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Por fim, quanto à tecnologia utilizada esta varia muito e existem inúmeros 

fabricantes de sistemas de apoio à operação de Contact Center (Demaria, 

2005). Podemos, no entanto, classificar as arquitecturas dos Contact 

Centers em três grandes categorias, Contact Center Centralizado, 

Distribuído e Hosted. 

2.4 Actores de um Contact Center 

Nesta secção apresentam-se os actores de um Contact Center, ou seja os 

intervenientes na sua operação.  

Num centro, podemos distinguir os seguintes actores: utilizadores, 

operadores e supervisores. 

Os utilizadores de um Contact Center são todos aqueles que utilizam os 

serviços disponibilizados por um Contact Center. Como exemplos de 

utilizadores têm-se utilizadores de organizações empresariais (clientes e 

fornecedores), utilizadores de um serviço prestado por uma organização 

não governamental (cidadãos) ou utilizadores de um serviço prestado por 

uma organização estatal (utentes). Podem ainda ser elementos alvos de um 

inquérito ou de uma campanha comercial.  

Os operadores são os colaboradores de uma organização que presta um 

serviço através do Contact Center. Usualmente os operadores interagem 

com os utilizadores através de um canal como o telefone, mail, fax ou Web, 

entre outros. Num conceito mais abrangente, em que toda uma organização 

é vista como sendo um Contact Center, um comercial de uma empresa é 

um operador que interage com os utilizadores, neste caso os clientes, via 

telefone, e-mail, fax, Web e ainda presencialmente. 

Por fim, outro elemento relevante e que pode actuar num Contact Center, é 

o supervisor. Esta figura é mais comum em Contact Centers de alguma 

dimensão estando, por vezes, presente também em estruturas de pequena 

dimensão. O supervisor é um elemento que monitoriza o Contact Center 

utilizando aplicações que permitem ter a informação sobre o que se está a 
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passar num determinado momento no sistema em termos de tráfego e de 

desempenho. Com base nessa informação toma decisões sobre a correcta 

afectação dos recursos aos respectivos serviços prestados. Para além 

desta tarefa de gestão, o supervisor é usualmente um dos elementos mais 

experientes da organização, para o qual são direccionadas situações não 

triviais que exigem decisões que envolvem risco. 

2.5 Tratamento de interacções 

As interacções entre os utilizadores e as organizações podem ser 

distinguidas em interacções de inbound e de outbound. As interacções, 

suportadas pelos diversos canais, serão descritas em pormenor 

possibilitando a compreensão da sua complexidade ao nível tecnológico, 

dos processos, dos principais aspectos de negócio envolvidos, entre outros 

aspectos. 

2.5.1 Tratamento de uma interacção inbound 

Nesta secção são detalhamente descritas as interacções inbound nos 

canais telefone (voz), e-mail/fax, e colaboração Web. 

2.5.1.1 Canal voz 

Considere-se a chegada de uma chamada a um Contact Center. Esta pode 

ser atendida por uma máquina IVR ou ser encaminhada directamente para 

um Automatic Call Distributor (ACD) (Koole et al., 2002; Avramidis et al., 

2005).  

Os IVR são operadores automáticos que permitem o atendimento de uma 

chamada e apresentam tipicamente um menu de opções ao utilizador. O 

utilizador, com base na digitação das teclas do telefone, pode escolher 

opções e realizar um vasto conjunto de operações não necessitando do 

contacto com um operador humano. 

Outra situação típica é a pré-identificação do utilizador com base na 

digitação do seu número de utilizador. Outra possibilidade é ainda a pré-

identificação a partir do número de telefone do utilizador e a passagem da 
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chamada para o ACD. O número de telefone do utilizador é usualmente 

denominado de Automatic Number Information (ANI) (Avramidis et al., 

2005). A pré-identificação do utilizador poupa tempo e possibilita agregar 

informação do utilizador à informação da chamada. 

O ACD é um comutador especializado que permite o encaminhamento das 

chamadas que estão ligadas ao Private Automatic Branch Exchange (PABX, 

usualmente denominado como central telefónica) com base em critérios 

definidos programaticamente. Os tradicionais sistemas de ACD, tipicamente 

incorporados nos PABX, permitiam fazer o encaminhamento das chamadas 

com base na mera distribuição de carga, por exemplo, a distribuição da 

chamada para o operador há mais tempo inactivo ou sem chamada no 

momento. Com o advento da tecnologia do CTI foi possível construir 

programaticamente ACD muito mais sofisticados e de elevada 

complexidade (Koole et al., 2002).  

Por exemplo, uma companhia aérea pode ter clientes de toda a parte do 

mundo utilizando diversos idiomas. A companhia pode decidir ter vários 

números de acesso ao Contact Center para clientes de idiomas diferentes, 

800800001 para clientes que falam Português, 800800002 para clientes que 

falam Espanhol, 800800003 para clientes que falam Inglês, e 800800003 

para clientes que falam Mandarim. O número ligado pelo cliente para aceder 

ao Contact Center, é usualmente denominado de Dialed Number 

Identification Service (DNIS). 

Deste modo, o ACD pode encaminhar as chamadas de clientes que falam o 

Português para operadores que falam ou dominam a língua Portuguesa. 

Este encaminhamento pode ser efectuado de várias formas: 

� Por exemplo, através do ANI do cliente por ser uma chamada realizada 

a partir de um país Lusófono; 

� Através do DNIS por o cliente ter ligado para um número específico 

destinado aos clientes que falam o Português; 
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� Ou ainda, através de um IVR por o cliente ter sido atendido por um IVR 

e ter digitado a tecla que permite o encaminhamento para um operador 

que domina a língua de Camões. 

As capacidades dos operadores também podem ser utilizadas no 

encaminhamento das chamadas. Por exemplo, quando os operadores do 

Contact Center da companhia aérea iniciam o seu trabalho (fazem login no 

sistema), os seus identificadores (IDs) são utilizados para obter os registos 

dos seus perfis e com eles, por exemplo, as suas competências (skills) em 

cada uma das línguas dominadas nos Contact Centers. Poderemos ter um 

conjunto de operadores que dominam perfeitamente a língua Portuguesa, 

falam bem o Espanhol e razoavelmente o Inglês. 

Assim, com base nas competências dos operadores, uma determinada 

chamada pode ser encaminhada para o operador mais indicado e 

disponível naquele momento. Este encaminhamento realizado com base 

nas competências dos operadores, denomina-se de Skills Based Routing 

(SBR) (Aguir et al., 2004). 

Se nenhum operador estiver disponível para atender a chamada, ou se não 

estiver disponível nenhum operador com o mínimo de competências para 

podê-la atender convenientemente, a chamada é colocada em espera (on 

hold) (Avramidis et al., 2004). Os utilizadores colocados em espera são 

expostos a música, a pequenos anúncios comerciais ou ainda a 

informações gravadas. Nalguns casos, é dada informação sobre quanto 

tempo é expectável até a chamada ser atendida, conseguindo-se deste 

modo a gestão da impaciência do utilizador. 

Utilizadores colocados em espera podem decidir que o serviço e a urgência 

não justificam a espera ou ainda podem ficar impacientes e desligarem a 

chamada. Neste caso diz-se que o utilizador abandonou (abandon) ou 

renegou (renege) (Avramidis et al., 2005). Utilizadores que não abandonem 

a respectiva interacção serão ligados a um operador ou a um IVR. 
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Uma vez estando estabelecida a ligação telefónica entre o operador e 

utilizador, o operador pode falar ao telefone ao mesmo tempo que, através 

de um PC, interage com os SI da organização. 

No exemplo da companhia aérea, os operadores podem discutir as reservas 

com os clientes ao mesmo tempo em que acedem à informação dos vôos e 

dos lugares disponíveis, realizar uma marcação, ou fazer um adiamento do 

vôo. 

Em organizações de grande dimensão, os SI não estão tipicamente 

dedicados ao Contact Center. Em vez disso, muitos Contact Centers, tal 

como muitas filiais ou balcões de organizações de grande dimensão, 

partilham o acesso aos SI corporativos e centralizados (do ponto de vista 

lógico). 

A tecnologia CTI pode ser utilizada para uma integração mais próxima entre 

o telefone e os SI (Koole e Sluis, 2003).  

Esta tecnologia permite estabelecer uma ligação entre a chamada telefónica 

e o contexto associado à chamada, incluindo os dados pessoais do 

utilizador, o serviço solicitado e as transacções eventualmente executadas 

durante a chamada. 

Por exemplo, o CTI é o meio pelo qual é possível efectuar a identificação do 

utilizador com base no ANI e encaminhar adequadamente a chamada. Com 

base no ANI é feita uma consulta à base de dados de utilizadores da 

organização. Se existir um utilizador na base de dados com esse ANI, então 

os seus dados relevantes são utilizados no encaminhamento como, por 

exemplo, a língua dominada, o saldo da conta, anteriores transacções, 

entre outros, e são também disponibilizados ao operador que vai atender a 

chamada. 

Ao eliminar a necessidade do operador perguntar ao utilizador os seus 

dados e ainda realizar uma pesquisa no SI para obter a ficha do utilizador, 

este denominado screen-pop poupa tempo e reduz a duração da chamada. 
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Em sistemas mais sofisticados, o CTI é usado na integração do SI de 

suporte à relação com o utilizador. Os sistemas de CRM permitem o registo 

do histórico das interacções entre o utilizador e a organização, 

independentemente do canal utilizado, ou seja, desde interacções de voz às 

presenciais, passando pelas de e-mail, fax, Web e chat. Com base na 

análise dessa informação, através de sistemas de business intelligence3, é 

possível identificar os hábitos, as preferências, as necessidades dos 

utilizadores e com isso oferecer serviços especializados para cada utilizador 

aumentando assim o seu grau de satisfação e de fidelização. De notar que 

o esforço de angariar um cliente é substancialmente maior do que o de 

manter um já existente (Reichheld, 1996). Os sistemas de CRM e de 

business intelligence possibilitam ainda acções de cross-selling4 e de up-

selling5 (Cardoso, 2000). 

A interacção entre o utilizador e o operador, uma vez estabelecida, pode 

seguir um grande número de caminhos, ser transferida para outro operador, 

passar novamente para o IVR para a realização de uma validação ou ainda 

ser feita uma consulta a um operador mais qualificado. No caso mais 

simples o operador atende a chamada do utilizador e, o operador ou o 

                                                

 

3 As soluções de business intelligence permitem às organizações conhecer melhor os seus 

utilizadores e potenciam uma gestão táctica e estratégica dos seus negócios que lhes 

possibilita aprender com o passado, antecipar oportunidades e prever potenciais 

problemas. Permite ainda às organizações empresariais orientar as suas estratégias de 

ataque aos seus utilizadores (clientes) de forma consolidada ao reunir o maior número de 

informações díspares normalmente existente em diversos sistemas. 

4 O cross-selling é o termo usado para descrever a venda adicional de produtos ou serviços 

a um cliente, para além daquele(s) que este pretende adquirir. 

5 O up-selling é uma técnica de venda pela qual o vendedor, para uma dada necessidade, 

procura que o cliente adquira os itens de maior valor,dentro de um conjunto de possíveis 

soluções, aumentando assim a sua margem na transacção. 
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utilizador, um deles, desliga a chamada. Mesmo nesta situação, o serviço 

não termina por aqui. O operador pode dispender algum tempo em 

actividades como finalizar o preenchimento de um formulário electrónico na 

aplicação de suporte ao Contact Center ou processar uma ordem dada pelo 

utilizador. Estas actividades denominam-se de actividades de wrap-up e o 

tempo dispendido de tempo de wrap-up. 

Por fim, utilizadores colocados em espera e que abandonaram a chamada, 

ou que, por outro lado encontraram o sinal de telefone ocupado quando 

tentaram a ligação ao Contact Center, podem voltar a tentar ligar, e neste 

caso denominam-se de novas tentativas (retrials) (Koole et al., 2002). 

Utilizadores que conseguem a ligação com um operador mas que não 

conseguem resolver os seus problemas, necessitando de voltar a ligar, 

tornam-se retornos (returns) (Koole et al., 2002). 

2.5.1.2 Canal e-mail/fax 

Considere-se a chegada de um e-mail/fax a um Contact Center. 

Usualmente o Contact Center tem um e-mail geral para onde os utilizadores 

enviam os seus e-mails. Sempre que um e-mail chega a uma das caixas de 

correio do Contact Center existe um software, com uma funcionalidade 

equivalente à do CTI mas para os e-mails, que detecta e analisa o e-mail. O 

e-mail é então alvo de uma análise preliminar antes de ser colocado na fila 

única de processamento de interacções. Esta análise é feita com base no 

endereço de e-mail do utilizador, no assunto, no corpo da mensagem e no 

grau de prioridade enviada. 

Com base no resultado desta análise é determinado o grau de urgência da 

mensagem e para que operador irá ser entregue a mensagem 

(encaminhamento com base nas competências) (Nenkova e Bagga, 2003). 

O grau de urgência determina a posição do e-mail na fila de espera. 

Tipicamente as interacções de voz e de colaboração Web, síncronas, têm 

prioridade sobre as interacções assíncronas, permitindo assim uma gestão 
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mais eficaz dos recursos disponíveis. Quando o operador estiver num 

período sem chamadas ou interacções Web, pode processar um conjunto 

de e-mails ou fax (Bhulai et al., 2005). Este tipo de funcionamento diz-se 

blended (Avramidis et al., 2005). 

Uma vez respondida, a mensagem de resposta é enviada ao servidor de e-

mail e por sua vez ao utilizador. 

Em sistemas mais sofisticados, apoiados por um sistema de CRM, os 

conteúdos dos e-mails trocados ficam armazenados no sistema para além 

de todas as informações relevantes sobre os utilizadores. 

2.5.1.3 Canal colaboração Web  

O canal Web, tal como o IVR, é um canal self-service. Os canais self-

service envolvem um custo médio por interacção substancialmente mais 

reduzido que os canais assistidos. Ao deslocar utilizadores dos canais 

assistidos para os canais self-service, as organizações beneficiam de 

reduções de custos que podem ser apreciáveis. 

O suporte à migração dos utilizadores do modo assistido para o modo self-

service é feito recorrendo a tecnologias como a colaboração Web (Web 

collaboration) que possibilitam a formação dos utilizadores na utilização dos 

canais self-service. A colaboração Web permite, por exemplo, ajudar os 

utilizadores a ultrapassar as dificuldades iniciais da utilização do sítio Web 

fazendo com que passem a utilizá-lo como canal priveligiado de contacto 

com a organização (Cardoso, 2000).  

Numa situação de compra numa loja, por vezes é necessária a ajuda de um 

assistente que esclareça uma dúvida relativa a uma característica de um 

determinado produto. A correspondente impaciência quando essa 

necessidade não é imediatamente satisfeita, resulta eventualmente numa 

desistência da compra (Cardoso, 2000). O mesmo acontece quando um 

consumidor acede a um e-tailer, retalhista que usa o canal Internet como 

meio priveligiado de fornecer os seus produtos ou serviços. Neste caso, 
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com a agravante de que na Internet é muito mais fácil para o utilizador 

procurar alternativa na concorrência, que está à distância de um click, caso 

o e-tailer não seja capaz de lhe prestar a ajuda necessária. 

A tecnologia de colaboração Web permite então que o operador e o 

utilizador partilhem uma mesma sessão de browser, enquanto mantêm uma 

conversação via telefone ou chat. Sempre que o operador (ou o utilizador) 

muda de página ou preenche um campo num formulário, essas mudanças 

são reflectidas de imediato no browser do utilizador (ou do operador), 

usualmente denominada colaboração form filling (Demaria, 2005). As 

sessões de colaboração Web são desencadeadas a pedido do utilizador a 

partir do sítio Web ou portal da organização. Após a selecção de um 

operador por parte do sistema de Contact Center, middleware com uma 

funcionalidade semelhante à de um CTI mas para as sessões Web, é 

despoletada uma chamada telefónica ou uma sessão de chat, conforme a 

preferência manifestada pelo utilizador (Cardoso, 2000). 

2.5.2 Tratamento de uma interacção outbound 

As interacções de outbound são as interacções entre o utilizador e o 

Contact Center com origem no centro de contactos. Estas podem ser 

suportadas em diferentes canais e com diversos níveis de automatismos. As 

secções seguintes descrevem o funcionamento das interacções de 

outbound. 

2.5.2.1 Canal voz, modo power dial 

Com a tecnologia CTI, a marcação telefónica e detecção de atendimento 

passam a ser feitos automaticamente pelo sistema, libertando o operador da 

tarefa de manter a lista dos contactos a estabelecer. 

O sistema pode efectuar a realização de chamadas para uma lista de 

contactos previamente carregados no sistema ou seleccionados com base 

nos já existentes no sistema. Em sistemas mais sofisticados, para além dos 

números a contactar, pode ainda ser carregada informação de negócio 
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relativa aos utilizadores como o seu histórico, permitindo um tratamento 

personalizado dos mesmos.  

Existem dois modos automáticos de geração de chamadas de outbound, 

power dial e predictive dialing (Samuelson, 1999). 

No modo power dial o sistema realiza uma chamada para um utilizador alvo 

apenas quando existe um operador disponível para atender essa chamada. 

Caso a chamada efectuada tenha sucesso, ou seja, é atendida por um 

utilizador, o sistema entrega-a ao operador disponível. Se se obtiver sinal de 

impedido ou o utilizador não atender, será realizada uma chamada para o 

próximo contacto da lista. 

Em muitos casos existe a possibilidade de configurar o reagendamento das 

chamadas não atendidas, para um momento posterior e mesmo desistir do 

contacto ao fim de um número estipulado de tentativas falhadas. 

Este modo, por um lado garante que todas as chamadas efectuadas são 

atendidas, mas por outro é ineficiente uma vez que o operador tem muitos 

tempos inactivos, tais como o tempo de discagem do número, o tempo de 

toque e o tempo de atendimento que se podem repetir inúmeras vezes até 

que um dos utilizadores atenda a chamada. 

Esta situação pode ser ultrapassada com recurso ao marcador preditivo 

(predictive dialing) apresentado na secção seguinte. 

2.5.2.2 Canal voz, modo marcador preditivo 

No modo marcador preditivo o sistema, com base numa heurística e nos 

tempos médios de atendimento e processamento de uma chamada, efectua 

chamadas um tempo antes de um operador estar disponível. O objectivo é 

que o atendimento da chamada por parte do utilizador alvo coincida com a 

disponibilidade de um operador, evitando tempos inactivos de marcação de 

chamadas e de toque de telefone (Avramidis et al., 2005). 
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Se, por algum motivo, quando um utilizador atende a chamada não houver 

nenhum operador disponível para atendê-la, o sistema desliga-a 

automaticamente. A chamada é reagendada para um momento posterior 

mas em modo power dial. Assegura-se assim que não ocorrem duas 

tentativas falhadas de contacto com o utilizador. 

2.5.2.3 Canal e-mail 

São exemplos de interacções de outbound de e-mail, as respostas aos e-

mails de inbound enviadas pelos utilizadores, mensagens informativas, 

newsletters, e campanhas promocionais de produtos ou serviços. 

É possível seleccionar, com base em mecanismos de pesquisa inteligentes, 

um conjunto de utilizadores alvo para os quais se enviará um e-mail com 

um conjunto de informação adequada. Essa informação varia desde uma 

newsletter, uma informação sobre a chegada de uma encomenda, até um e-

mail de aviso de finalização de uma data de pagamento. 

A partir daqui, recorrendo a um modelo previamente elaborado, as 

mensagens são enviadas para um servidor de e-mails num momento 

escolhido e considerado adequado. 

2.6 Arquitectura de um Contact Center 

Nesta secção descrevem-se as principais arquitecturas de referência, a 

centralizada, a distribuída e a hosted. 

2.6.1 Contact Center centralizado 

Um Contact Center centralizado é aquele onde a infraestrutura tecnológica 

se baseia num único servidor, ou vários servidores do ponto de vista físico, 

mas um único do ponto de vista lógico, e é usualmente suportado numa 

rede local. 

As interacções quando chegam ao Contact Center são colocadas numa 

única fila única de processamento de interacções, independentemente do 

canal utilizado (Demaria, 2005). 
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O sistema processa uma interacção de cada vez segundo uma prioridade 

configurável. Por exemplo, é usual o tratamento em primeiro lugar das 

interacções de voz e colaboração Web, interacções do tipo síncrono, em 

tempo real, e só depois as de e-mail e fax, interacções do tipo assíncrono 

(Koole et al., 2002). 

2.6.2 Contact Center distribuído 

O Contact Center distribuído representa uma evolução do Contact Center 

centralizado, possibilitando ultrapassar as barreiras geográficas. Permite a 

uma organização a operação em locais geograficamente distintos, por 

vezes com fusos horários bastante distintos, e assim oferecer um serviço 24 

horas sobre 24 horas. Possibilita ainda que a carga possa ser distribuída 

em situações de sobrecarga (Whitt, 2005). 

A ideia base do Contact Center distribuído é ter um conjunto de Contact 

Centers do tipo centralizado em comunicação e funcionando como se de 

um Contact Center único se tratasse. Por exemplo, se um utilizador tentar 

aceder ao Contact Center da sua área e este já se encontra fechado ou 

numa situação de sobrecarga, sem capacidade de resposta, então a 

interacção é encaminhada para um dos outros Contact Centers que esteja 

activo e com ela os dados do utilizador, permitindo ao operador do Contact 

Center destino processar adequadamente a interacção (Whitt, 2005). 

No final, os dados do Contact Center origem são actualizados com os 

resultados da interacção garantindo-se assim a coerência da informação. 

2.6.3 Contact Center hosted 

O Contact Center hosted é composto por um sistema central, responsável 

por toda a gestão de uma interacção, desde a sua entrada no sistema e 

respectivo encaminhamento para o operador com perfil o mais adequado, 

até ao registo dos dados relativos à sua duração. 

Este sistema central pode dar resposta a vários Contact Centers de 

diversas organizações. Desta forma, as organizações apenas necessitam 
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instalar os postos de operadores do seu lado, sendo todo o processamento 

efectuado a partir do sistema central (Demaria, 2005). 

O modelo hosted permite assim que as organizações não tenham que 

efectuar um investimento inicial acentuado. Os riscos de investimento num 

Contact Center hosted são mais reduzidos. 

O Contact Center hosted permite acrescentar ou reduzir o número de 

postos de operadores, dependendo do volume de trabalho que existir.  

Mais recentemente, os Contact Center hosted assentam em tecnologia 

Voice over IP6 (VoIP) com gateways responsáveis pela ligação às redes 

PSTN7 e 3G8, bastando ao operador ter um computador e um microfone 

para poder trabalhar. Possibilitam a recepção e a realização de chamadas 

de voz, com ou sem vídeo consoante a opção.  

2.7 Tecnologias associadas e emergentes 

Avanços nas tecnologias de automação, tal como o Speech Recognition 

(SR) (Zitouni et al., 2003) e o Text-To-Speech (TTS) afectam o desenho dos 

IVR, interacções Web e os guiões de conversação de chamadas 

telefónicas. 

                                                

 

6 O Voice over IP ou Voz sobre IP, é um protocolo optimizado para a transmissão de voz 

através da Internet ou de qualquer outra rede baseada em comutação de pacotes de 

dados. Permite reduzir a transmissão de voz a mais um dos serviços suportados por uma 

rede de dados. 

7 Significa Public Switched Telephone Network e corresponde à rede pública de telephones 

baseada em comutação de circuitos. Originalmente era constituída por linhas analógicas e 

coorespondia à denominada rede fixa. Hoje é quase totalmente rede digital e inclui 

telefones fixos e móveis. 

8 O 3G ou Terceira Geração é um termo genérico que cobre várias tecnologias para redes 

de telefonia móvel. 
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As tecnologias de SR permitem o reconhecimento do discurso e a sua 

tradução em símbolos manipuláveis. Potenciam uma interacção homem-

máquina dispensando qualquer tipo de teclados (Zitouni et al., 2003). 

A tradução de texto escrito em fala articulada permite ultrapassar as 

limitações usuais dos IVR onde cada mensagem apresentada ao utilizador 

era gravada previamente reduzindo a flexibilidade das soluções. 

Estas tecnologias aliadas a sistemas de inteligência artificial terão um forte 

impacto no tempo necessário para completar as tarefas, afectando não só a 

eficácia do sistema como também o nível de satisfação dos utilizadores e 

ainda o seu comportamento. 

Devido à proliferação dos telefones móveis e massificação das mensagens 

nos telemóveis (sms), este canal de interacção começa a ser incluído nos 

Contact Centers. 

A tecnologia VoIP tem recebido muita atenção ultimamente. Os Contact 

Centers começam a migrar dos PABXs baseados em multiplexagem no 

tempo (Time Division Multiplexing – TDM) para centrais de comunicação IP 

de modo a poupar dinheiro nas comunicações locais e de longa distância. 

Para além disso, a utilização do VoIP permite utilizar apenas uma única 

infraestrutura de comunicações por oposição à tradicional solução de ter 

uma rede de voz e outra de dados.  

Com o objectivo de monitorizar a qualidade de atendimento e/ou registar 

excertos de conversações quando, por exemplo, ocorre a aceitação de um 

produto por parte de um cliente, existem sistemas de gravação de voz (call 

recording) que possibilitam a gravação parcial ou total de uma chamada 

telefónica. Esses momentos gravados são arquivados e geridos de modo a 

que seja sempre possível em qualquer instante ouvir a gravação com base 

numa pesquisa simples de um utilizador do Contact Center, de um operador 

ou ainda a partir de uma data/hora (Demaria, 2005). 
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Além disso, por vezes é importante a escuta de uma conversação por parte 

de um operador mais especializado auxiliando, por exemplo, um operador 

menos especializado. Esta operação basea-se em tecnologia de escuta 

(whispering). 

Na maioria dos sistemas os operadores conseguem operar todas as 

funcionalidades dos telefones a partir de aplicações de software com base 

em softphones. 

Assiste-se a uma convergência de tecnologias nos PABX que para além de 

possuírem as funcionalidades de central telefónica agregam ainda servidor 

Web, servidor de e-mail, e uma gateway VoIP. Devido a esta convergência a 

designação dos PABX modificou-se para servidores de comunicações 

(Demaria, 2005). 

2.8 Dados gerados pelos Contact Centers  

As interacções geram grandes quantidades de informação. A informação 

gerada pode dividir-se em três grandes categorias (Koole et al., 2002; Gans 

et al., 2003a): 

� Informação sobre as interacções propriamente ditas: quando se iniciou; 

que acções foram tomadas no IVR e quanto tempo demorou cada 

acção; se, e por quanto tempo, a interacção ficou em espera; se, e por 

quanto tempo, a interacção foi atendida e por que operador; 

� Informação de negócio gerada a partir da interacção: foi gerada uma 

venda? Foi gerada uma nova oportunidade de negócio? Fez-se cross-

selling/up-selling? Tratou-se de uma reclamação? Pedido de 

informação?  

� Informação do tipo psicológico, obtida a partir de inquéritos realizados 

aos utilizadores, operadores e gestores. 
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Estas informações são importantes (Koole et al., 2002; Gans et al., 2003a) 

uma vez que possibilitam: 

� Histórico para a gestão de recursos no Contact Center aquando do 

planeamento de campanhas; 

� Informação em tempo real que fornece indicadores aos supervisores 

para poderem reagir no momento com a devida adequação dos recursos 

disponíveis; 

� Indicadores de gestão como, por exemplo, saber se o número de 

reclamações aumentou, saber qual ou quais foram os clientes mais 

lucrativos, saber qual o custo por interacção; 

� Medidas de desempenho dos operadores, de negócio e da operação do 

Contact Center. 

Na realidade, Gans e Mandelbaum (Gans et al., 2003a) verificam que 

tipicamente os Contact Centers não guardam nem analisam os registos de 

interacções individuais devido ao custo elevado de manutenção de bases 

de dados de grande dimensão. Um grande Contact Center gera muitos 

gigabytes de interacções individuais por cada mês. Um outro motivo é o 

facto do software utilizado para gerir os Contact Centers quase só recorrer a 

modelos simples baseado em estatísticas de resumo. Por fim, esta situação 

também se deve à falta de divulgação de porquê e como devem ser 

realizadas e utilizadas análise mais detalhadas. 

Os Contact Centers geralmente sumariam os dados detalhados das 

chamadas, obtidos do ACD e de outros sistemas relacionados, em médias 

calculadas em intervalos curtos de tempo (usualmente em períodos de 30 

minutos).  

Porque o canal voz é o mais utilizado e porque historicamente foi o primeiro 

a aparecer, as designações e conceitos dos indicadores existentes estão 

intimamente ligados ao telefone.  
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Os indicadores do ACD utilizados, referentes a um dado período de tempo 

são (Avramidis et al., 2004): 

� Chamadas recebidas [Recvd9], também por vezes designadas por 

chamadas oferecidas, é o número total de chamadas que chegaram ao 

Contact Center no período de tempo considerado. 

É de referir que o número de chamadas que são processadas pelo ACD 

pode ser substancialmente menor do que o número de chamadas que 

chega ao Contact Center, pois [Recvd] não toma em consideração os 

sinais de ocupado, que ocorrem ao nível do PSTN e do PABX (quando 

não há linhas disponíveis, as chamadas não chegam ao ACD). Para 

além disso, em algumas áreas de negócio, é usual 80% das chamadas 

que chegam ao Contact Center serem processadas em regime de self-

service pelo utilizador através do uso de IVR; 

� Chamadas atendidas [Answ10], também por vezes designadas por 

chamadas processadas, é o número de chamadas que foram atendidas 

por operadores; 

� Abandonadas [Abn11%], percentagem de chamadas recebidas que 

foram abandonadas antes de serem atendidas (igual a ((1 – [Answ]) ÷ 

[Recvd]) * 100%). [Abn%] é uma média importante relativa ao 

congestionamento do sistema; 

� Tempo médio de atendimento [ASA12]. Tempo que as chamadas 

processadas ([Answ]) estiveram em espera (on hold) até serem 

                                                

 

9 Abreviatura do termo inglês Received.  

10 Abreviatura do termo inglês Answered. 

11 Abreviatura do termo inglês Abandoned. 

12 Sigla que significa Average Speed of Answer. 
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atendidas por um operador. Como [ASA] não inclui o tempo de espera 

das chamadas que resultaram em abandonadas, para se terem 

indicadores razoáveis sobre o nível de congestão de um Contact Center 

será necessário ter no mínimo os valores de [ASA] e de [Abn%]; 

� Nível de serviço [TSF13] é a fracção de chamadas cujo tempo de espera 

ultrapassa um tempo alvo especificado. Tipicamente o tempo alvo é de 

20 a 30 segundos. Alguns Contact Centers também reportam o tempo de 

espera máximo ocorrido no intervalo de análise. 

A tabela 2.1 apresenta um exemplo de um relatório com os dados de um 

ACD num intervalo de 30 minutos. 

Time Recvd Answ Abn % ASA AHT Occ % 
On Prod 

% 

On Prod 

FTE 

Sch Open 

FTE 

Sch Avail 

% 

Total 20577 19860         

Média   3,5% 30 307 95,1% 85,4% 169,7 178,7 94,9% 

8:00 332 308 7,2% 27 302 87,1% 79,5% 59,3 66,9 88,6% 

8:30 653 615 5,8% 58 293 96,1% 81,1% 104,1 111,7 93,2% 

9:00 866 796 8,1% 63 308 97,1% 84,7% 140,4 145,3 96,6% 

9:30 1152 1138 1,2% 28 303 90,8% 81,6% 211,1 221,3 95,4% 

10:00 1330 1286 3,3% 22 307 98,4% 84,3% 223,1 229,0 97,4% 

10:30 1364 1338 1,9% 33 296 99,0% 84,1% 222,5 227,9 97,6% 

11:00 1380 1280 7,2% 34 306 98,2% 84,0% 222,0 223,9 99,2% 

11:30 1272 1247 2,0% 44 298 94,6% 82,8% 218,0 233,2 93,5% 

12:00 1179 1177 0,2% 1 306 91,6% 88,6% 218,3 222,5 98,1% 

                                                

 

13 Sigla que significa Target Service Factor. 
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12:30 1174 1160 1,2% 10 302 95,5% 93,6% 203,8 209,8 97,1% 

13:00 1018 999 1,9% 9 314 95,4% 91,2% 182,9 187,0 97,8% 

13:30 1061 961 9,4% 67 306 100,0% 88,9% 163,4 182,5 89,5% 

14:00 1173 1082 7,8% 78 313 99,5% 85,7% 188,9 213,0 88,7% 

14:30 1212 1179 2,7% 23 304 96,6% 86,0% 206,1 220,9 93,3% 

15:00 1137 1122 1,3% 15 320 96,9% 83,5% 205,8 222,1 92,7% 

15:30 1169 1137 2,7% 17 311 97,1% 84,6% 202,2 207,0 97,7% 

16:00 1107 1059 4,3% 46 315 99,2% 79,4% 187,1 192,9 97,0% 

16:30 914 892 2,4% 22 307 95,2% 81,8% 160,0 172,3 92,9% 

17:00 615 615 0,0% 2 328 83,0% 93,6% 135,0 146,2 92,3% 

17:30 420 420 0,0% 0 328 73,8% 95,4% 103,5 116,1 89,1% 

18:00 49 49 0,0% 14 180 84,2% 89,1% 5,8 1,4 414,3% 

Tabela 2.1: Exemplo de relatório de um automatic call distributor num intervalo de trinta minutos 

Fonte: Adaptado de (Koole et al., 2002)  

Para interpretar as estatísticas restantes da tabela 2.1, é necessário definir 

os seguintes três estados dos operadores após fazerem login no ACD: 

1. Estado activo, nomeadamente a processar uma chamada; 

2. Estado disponível, para atender uma chamada; 

3. Não estando nem activo a processar uma chamada, nem estando 

disponível para fazê-lo, ou seja, estando indisponível para processar 

chamadas. Exemplos deste tipo de situação são pausa para descanso, 

ida ao WC ou envio de fax. 

Durante o período de intervalo de análise, o ACD regista o tempo que cada 

operador que fez login no sistema, despende em cada um destes estados e 

agrega-os em: 

� [Total Activo], tempo total de todos os operadores no estado activo; 
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� [Total Disponível], tempo total de todos os operadores no estado 

disponível; 

� [Total Indisponível], tempo total de todos os operadores no estado 

indisponível.  

Estes tempos são utilizados no cálculo das estatísticas apresentadas na 

tabela 2.1. 

A coluna [AHT14] representa o tempo médio de processamento de uma 

chamada (igual a [Total Activo] ÷ [Answ]). Em alguns relatórios este valor é 

subdividido nas seguintes componentes (Gans et al., 2003a): 

� Tempo médio de conversação, o tempo médio que os operadores 

despendem a interagir com o utilizador durante uma chamada; 

� Tempo médio de espera, o tempo médio que um operador coloca um 

utilizador ‘em espera’ durante uma chamada; 

� Tempo médio de conclusão de serviço, o tempo médio que um operador 

despende a completar o serviço associado a uma chamada (por 

exemplo, algum processamento adicional que tenha de ser realizado 

após uma chamada, envio de fax, carta escrita ou ainda o 

processamento de um e-mail). 

As restantes colunas detalham a produtividade dos operadores do Contact 

Center (Gans et al., 2003a; Avramidis et al., 2004): 

� [On Prod FTE15] é o número médio de operadores que estiveram activos 

ou disponíveis durante o intervalo em análise (igual a ([Total Activo] + 

[Total Disponível]) ÷ Intervalo em análise); 

                                                

 

14 Sigla que significa Average Handle Time. 

15 Abreviatura de On Production Full Time Equivalent. 
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� [Occ16%], a ocupação do sistema, que é a medida da utilização do 

sistema que exclui o tempo que os operadores estiveram indisponíveis 

para processarem chamadas (igual a [Total Activo] ÷ ([Total Activo] + 

[Total Disponível]) * 100); 

� [On Prod %], em produção, é a fracção de tempo que os operadores que 

fizeram login estiveram a processar chamadas ou disponíveis para 

processá-las (igual a ([Total Activo] + [Total Disponível]) ÷ ([Total Activo] + 

[Total Disponível] + [Total Indisponível] ) * 100%); 

� [Sch Open FTE17] é o número de operadores que estavam escalonados 

para fazerem login no intervalo de análise. É a versão planeada de [On 

Prod FTE]; 

� [Sch Avail18 %] relaciona o tempo que operadores estiveram ligados ao 

sistema (desde que fizeram login até fazerem logout) com o tempo 

originalmente previsto (igual a [On Prod FTE] ÷ [Sch Open FTE] * 

100%). 

Deste modo, estes relatórios registam três origens de perda de 

produtividade dos operadores (Avramidis et al., 2004): 

1. Tempo inactivo, que é induzido pela irregularidade na chegada das 

chamadas e dos tempos de serviço associado a cada chamada. É igual 

a 100% – [Occ %]; 

2. Fracção de tempo entre o tempo que os operadores estariam 

originalmente disponíveis para receber chamadas e o tempo em que não 

estiveram. É igual a 100% – [On Prod %]. Esta percentagem pode ser 

                                                

 

16 Abreviatura de Occupancy. 

17 Abreviatura de Scheduled Open Full Time Equivalent. 

18 Abreviatura de Scheduled Available. 
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comparada com um valor de referência de índice de produtividade de 

modo a garantir que os operadores não estejam demasiado tempo 

inactivos; 

3. O terceiro indicador, 100% – [Sch Avai %], permite verificar a fracção de 

tempo que os operadores não estão ligados ao sistema, talvez fazendo 

pausas não programadas. 

Estes dois últimos indicadores são normalmente monitorizados de modo a 

detectar alguns problemas disciplinares eventualmente relacionados com 

algum incumprimento com os escalonamentos programados. 

De notar que as estatísticas descritas são médias sobre todos os 

operadores, muitas podem ser registadas ao nível individual do operador. 

Esta prática de monitorização do desempenho individual usualmente faz 

parte de um sistema de incentivos. 

Se bem que os relatórios dos ACD podem variar de Contact Center para 

Contact Center, os relatórios quase sempre contêm estatísticas dentro das 

quatro categorias apresentadas na tabela 2.1 (Gans et al., 2003a): 

� Números de chegadas de chamadas e de abandono; 

� Tempo médio de serviço; 

� Utilização do tempo dos operadores; 

� Distribuição do atraso na fila de espera. 

Este facto, na consideração de vários autores, reflecte simplesmente que os 

Contact Centers podem ser vistos e análisados, como sistemas de filas de 

espera como explicado nas secções seguintes. 

2.9 O Contact Center como uma fila de espera 

A figura 2.1 é um esquema operacional de um Contact Center simples 

apenas com interacções de inbound e de voz que demonstra a relação 

entre sistemas de filas de espera e os Contact Centers (Aksin et al., 2003; 
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Pichitlamken et al., 2003; Adria et al., 2004; Atlason et al., 2004; Borst et al., 

2004).  

O exemplo aqui discutido permite ilustrar os fundamentos do Contact Center 

como fila de espera. Utiliza-se o canal voz por ser o canal predominante e 

historicamente o mais antigo. 

 

Figura 2.1: Esquema operacional de um Contact Center 

Fonte: Adaptado de (Koole et al., 2002) 

Um conjunto k de linhas (trunklines19) “oferece” chamadas ao Contact 

Center. Tem-se w ≤ k postos de trabalho (workstations), também referidas 

como posições, nas quais um grupo n ≤ w de operadores processa 

chamadas. 

Uma chamada que chega (chamada de entrada) e que encontra todas as k 

linhas ocupadas, recebe um sinal de ocupado (busy) não entrando no 

                                                

 

19 Linha telefónicas de acesso ao exterior. 
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sistema. Se houver pelo menos uma linha disponível, a chamada é 

“fornecida” ao Contact Center ocupando assim uma das linhas que 

encontravam desocupadas. 

Se menos de n operadores estão ocupados, a chamada é imediatamente 

atendida e processada (ou servida). Se, por outro lado, se tem mais do que 

n mas menos do que k chamadas no sistema, a chamada de entrada 

espera na fila por operador disponível. 

Utilizadores que ficam impacientes desligam ou abandonam (abandon) a 

chamada antes de serem atendidos. Para os utilizadores que esperam e 

são atendidos por um operador, a ordem de atendimento é first-in, first-out. 

Quando uma chamada sai do sistema liberta os recursos que usou – linha, 

posto de trabalho e o operador – disponibilizando-os para outras chamadas 

de entrada. Uma fracção das chamadas que não são processadas traduz-

se em novas tentativas (retrials) de obter o serviço. As restantes chamadas 

que são abandonadas ou bloqueadas, por não existirem linhas disponíveis, 

são chamadas perdidas (lost calls). Por fim, utilizadores já atendidos podem 

retornar ao sistema (returns). Estes retornos podem dever-se a uma procura 

de novos serviços que geram novos negócios, e neste caso podem ser 

vistos como bons, mas, por outro lado, podem dever-se a problemas 

ocorridos com o serviço original, neste caso são vistos como maus (Gans et 

al., 2003a). 

Deste modo, o número de linhas k age como um limite superior do número 

de chamadas que podem existir no sistema, quer em espera quer estando a 

ser processadas. Da mesma forma, o número de operadores a processar 

chamadas, n ≤ w, define o limite do número de chamadas que podem ser 

servidas em simultâneo. Ao longo do dia, os supervisores podem mudar 

dinamicamente o número de operadores a funcionar de modo a 

corresponder de forma satisfatória ao número de chamadas que chegam. 
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Menos frequentemente, se a tecnologia estiver disponível, os supervisores 

podem também fazer variar o número de linhas para o exterior activas. 

Para cada n fixo é possível construir um modelo de fila de espera no qual os 

utilizadores são os clientes, os n operadores são os servidores, e a fila 

consiste nos utilizadores que esperam ser servidos pelos utilizadores. 

Quando o n muda, o número de lugares na fila de espera, (k-n), muda 

também. 

Tal como na figura 2.1, as primitivas do modelo para este sistema incluem 

estatísticas para a chegada, abandono e processamento de chamadas. As 

saídas do modelo incluem a fracção dos utilizadores que abandonam a 

chamada, a distribuição da espera na fila da espera e a fracção de tempo 

que os operadores estão ocupados. 

Estes tipos de modelos são largamente utilizados na gestão de Contact 

Centers. O modelo mais simples e mais utilizado é o de uma fila de espera 

M/M/N20 também conhecido por Erlang C (Koole et al., 2002) apresentada 

nas secções subsequentes. 

                                                

 

20 A Notação de Kendall permite descrever uma fila de espera: 

A / B / C / K / m / Z 

em que: 

A – representa a distribuição de probabilidade relativa ao intervalo de tempo entre 

chegadas ao sistema. Alguns valores de A mais comuns: 

M: denota distribuição exponencial negativa (M advém de Markoviano); 

G: distribuição genérica; 

D: representa um tempo fixo (determinístico); 

B – representa a distribuição de probabilidade relativa às durações de serviço. Alguns 

valores de B mais comuns: 

M: denota distribuição exponencial negativa (M advém de Markoviano); 
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Na maioria das situações, contudo, este modelo representa uma grande 

simplificação da realidade. Olhando apenas para a figura 2.1, é fácil ver que 

no modelo Erlang C o tratamento dos sinais de ocupado (busy), a 

impaciência do utilizador e os serviços oferecidos que se desdobram em 

múltiplas visitas dos utilizadores não são considerados (Koole et al., 2002; 

Avramidis et al., 2005). São representados somente como saídas do 

                                                                                                                                    

 

G: distribuição geral; 

D: representa um tempo fixo (determinístico); 

C – representa o número de servidores; 

K – representa o número máximo de clientes permitidos no sistema em qualquer instante 

(K é omitido quando K = ∞); 

m – representa o tamanho da população (m é omitido quando m = ∞); 

Z – representa a disciplina associada à fila de espera (Z é omitido quando Z = first in, first 

out). 

Um modelo de fila Markoviana M / M / N tem as seguintes características: 

� As chegadas: ocorrem segundo uma distribuição de Poisson, com média λ 

chegadas / tempo; 

� Tempos de atendimento: seguem a distribuição exponencial negativa com média 

1/µ; 

� Número de atendimentos: segue a distribuição de Poisson com média µ chegadas / 

tempo, servidor; 

� O atendimento à fila é feito por ordem de chegada (first in, first out); 

� O número de clientes potenciais é suficientemente grande para que  a população 

possa ser considerada infinita; 

� A fila máxima é considerada infinita; 

� Condição de estabilidade do sistema: λ< µ. 
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sistema e não como novas entradas que realimentam e influenciam o 

sistema. 

Na prática, os processos dos serviços oferecidos são muito mais complexos 

que os apresentados. Por exemplo, a inclusão de um IVR, com o qual os 

utilizadores interagem antes de se juntarem à fila de espera dos 

operadores, cria duas estações de filas juntas, uma do IVR seguida da dos 

operadores. Um outro exemplo, a inclusão de um SI centralizado adiciona 

um recurso cuja capacidade é partilhada pelo conjunto de operadores 

activos e de outras entidades que podem nem ter a ver com o Contact 

Center. Este SI pode funcionar como um estragulamento do Contact Center, 

se o seu tempo de resposta atrasar o atendimento dos operadores. O 

cenário pode ainda tornar-se mais complexo se se considerarem múltiplas 

equipas de operadores especializados ou com formações cruzadas (cross-

trained) que se encontram geograficamente dispersas por vários Contact 

Centers interligados (Contact Center distribuído) com variações diferentes 

de carga de interacções ao longo do tempo e com vários tipos de 

utilizadores. 

2.10  Qualidade de serviço nos Contact Centers 

A qualidade de serviço é um tópico importante e complexo que se encontra 

intimamente relacionado com a compreensão do comportamento dos 

operadores e dos utilizadores. 

Apresentam-se a seguir três noções sobre a qualidade de serviço que são 

usualmente utilizadas e geridas nos Contact Centers (Gans et al., 2003a). 

O primeiro aspecto da qualidade diz respeito à acessibilidade aos 

operadores. As questões são usualmente “Quanto tempo esperam os 

utilizadores para interagir com um operador? Quantos abandonaram a fila 

de espera antes de serem atendidos/servidos (no caso dos canais 

assistidos)?”. 
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Este tipo de qualidade é medido com base nos relatórios do ACD (para o 

canal voz) e outros relacionados sendo utilizados modelos de filas de 

espera na sua gestão. Estas medidas dependem da gestão da capacidade 

efectuada. 

O segundo aspecto da qualidade diz respeito à eficácia do serviço prestado 

e tem paralelo com a noção de trabalho feito múltiplas vezes da literatura da 

produção industrial. A questão aqui é “O serviço prestado conseguiu 

resolver o problema do utilizador ou foi requerido trabalho adicional?”. Uma 

interacção sem trabalho adicional é referida como “one and done”. Este tipo 

de qualidade é tipicamente medido por inspecção, por amostragem. As 

interacções são analisadas por amostragem, no caso do canal voz são 

escutadas chamadas em tempo real ou recorrendo a gravações, e é 

decidido se requerem ou não trabalho adicional. Autores referem não 

existirem modelos formais para a gestão da eficácia. 

O último tipo de qualidade que é monitorizado de uma forma consistente é o 

do conteúdo das interacções entre o operador e os utilizadores. Questões 

típicas dizem respeito com o input do operador no serviço e incluem: “O 

operador usou o nome do utilizador? Utilizou um ‘sorriso’ na voz, no e-mail 

ou no chat? Segue o modelo de interacção pré-definido e da forma 

adequada?”. Tal como no ponto anterior, as respostas a estas questões são 

dadas com base na análise de uma amostragem das interacções 

processadas pelos operadores. Por vezes, o output das interacções é 

verificada e a questão “O utilizador ficou satisfeito?” é colocada. Os dados 

sobre a satisfação do utilizador são recolhidos com base em inquéritos. 

A noção de qualidade que os utilizadores percepcionam vai para além da 

interacção com o operador. Por exemplo, está criticamente relacionada com 

o tempo de espera na fila. 

Em particular, existe uma grande diferença entre o tempo que os 

utilizadores passam numa fila de espera de interacções não físicas e o 
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tempo dispendido numa fila de espera física, real, por exemplo, num 

supermercado ou num banco. 

No primeiro caso, os utilizadores não vêm os outros utilizadores que 

também se encontram em espera e não têm a noção do progresso da fila 

de espera (a menos que o Contact Center forneça essa informação). 

Os utilizadores que se juntam numa fila física podem começar por estar 

insatisfeitos, quando se apercebem do tamanho da fila a que se juntaram, e 

ficarem progressivamente satisfeitos à medida que evoluem na fila. Ao 

contrário, utilizadores que se juntam a uma fila de interacções podem estar 

optimistas ao início, porque não têm a noção do seu lugar na fila e por isso 

não conseguem ter uma percepção do quanto tempo vão estar na fila, e 

ficarem progressivamente mais irritados e impacientes à medida que 

esperam. Na verdade, Contact Centers que informam os utilizadores em 

espera do tempo de demora previsto até ao atendimento estão a tentar que 

a experiência da espera na fila de interacções seja semelhante à espera 

numa fila real. 

Focar-se-á a questão da acessibilidade. A acessibilidade depende da 

gestão da capacidade. Existem modelos operacionais utilizados sobre a 

gestão da capacidade. Abordar-se-ão os conceitos base sobre a gestão da 

capacidade em Contact Centers. De seguida definir-se-á uma hierarquia de 

problemas na gestão da capacidade, bem como dos modelos analíticos 

geralmente utilizados para os resolver. Descrever-se-ão as práticas 

standard utilizadas no planeamento dos Contact Centers. Por fim, 

considerar-se-ão os problemas de longo prazo no desenho do sistema. 

2.10.1  Conceitos sobre gestão da capacidade 

Grandes taxas de utilização levam a tempos de espera maior nas filas. Com 

a gestão da capacidade os Contact Centers tentam encontrar a melhor 

relação entre utilizadores e acessibilidade. Este equilíbrio é crítico para as 

operações diárias dos Contact Center e para as ferramentas de software de 

WFM que são utilizadas para as suportar. 
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Nalguns casos, os lucros e os custos podem ser directamente associados 

ao desempenho do sistema. Por exemplo, Contact Centers que usam as 

denominadas linhas verdes, tipicamente os números de telefone com 

prefixo “800”, onde a organização que recebe a chamada suporta 

totalmente o seu custo, pagam o tempo que os utilizadores estão na fila de 

espera. 

Estes custos crescem de uma forma quase linear com o número médio de 

chamadas na fila. Um Contact Center que está aberto 24 horas por dia, sete 

dias por semana, com uma média de 40 chamadas na fila de espera, 

pagará cerca de um milhão (1 051 200) de euros por ano (considerando um 

custo exemplificativo por minuto, por chamada, de cinco cêntimos). Da 

mesma forma, negócios de encomendas suportados em Contact Center 

devem estimar o custo de oportunidade de vendas perdidas devido a sinais 

de impedido ou abandono. 

Contudo, de uma forma generalizada, os objectivos do Contact Center são 

formulados como tendo de fornecer um determinado nível de serviço de 

acessibilidade, sujeito a um determinado orçamento. A prática comum é que 

a gestão de topo decide qual o nível de serviço desejado e os gestores dos 

Contact Centers são chamados a defender o seu orçamento (Avramidis et 

al., 2005). 

A visão actual quanto à capacidade do sistema está quase sempre focada 

nos operadores. Na verdade, os salários dos operadores contabilizam 60% 

a 70% do total dos custos operacionais e os gestores usualmente 

assumem, de uma forma incorrecta, que outros recursos como, por 

exemplo, os SI, não geram atrasos nem são recursos que impeçam um 

funcionamento fluído e sem demoras (Koole et al., 2002; Avramidis et al., 

2005). No entanto, Aksin e Harker (Aksin et al., 2003) mostram que os 

modelos de planeamento que não têm em consideração outros 

engarrafamentos, como por exemplo os SI, quando estes existem, podem 

ser um problema. 
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2.10.2  Hierarquia do planeamento da capacidade 

Considerando o Contact Center cujas estatísticas são apresentadas na 

tabela 2.1, verifica-se que o padrão do número de chamadas que chegam 

(arrivals) e o tempo de processamento das chamadas ou tempo de serviço 

muda ao longo do dia. O número de chamadas (por intervalo de tempo de 

análise, neste caso, 30 minutos) tem um pico entre as 11 horas e as 11 

horas e 30 minutos, cai à hora do almoço, atingindo outro pico, entre as 14 

horas e 30 minutos e as 15 horas. Os tempos médios de processamento 

também mudam significativamente de uma meia-hora para a seguinte. 

Durante curtos períodos de tempo, por exemplo, minuto a minuto, há uma 

variabilidade imprevisível no número de chamadas que chegam. Em 

períodos de tempo maiores, ao longo do dia, dos dias da semana ou do 

mês, dos meses do ano, pode haver variabilidade previsível, tal como os 

padrões sazonais que as chamadas que chegam seguem (figuras 2.2 a 2.5) 

(Avramidis et al., 2005). 

Número de chamadas chegadas em cada mês do ano
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Figura 2.2: Visão hierárquica das taxas de chegada de chamadas – mês do ano 

Fonte: Adaptado de (Mandelbaum et al., 2001) 
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Número de chamadas chegadas em cada dia do mês
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Figura 2.3: Visão hierárquica das taxas de chegada de chamadas – dia do mês 

Fonte: Adaptado de (Mandelbaum et al., 2001) 

Número de chamadas chegadas em cada hora do dia
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Figura 2.4: Visão hierárquica das taxas de chegada de chamadas – hora do dia 

Fonte: Adaptado de (Mandelbaum et al., 2001) 
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Número de chamadas chegadas em cada minuto da hora
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Figura 2.5: Visão hierárquica das taxas de chegada de chamadas – minuto da hora 

Fonte: Adaptado de (Mandelbaum et al., 2001) 

Os gestores dos Contact Centers fazem variar o número de operadores 

disponíveis de acordo com a variação previsível nas taxas de chegada de 

interacções. Desta forma tentam, com o menor custo possível, fazer face à 

procura do serviço, ainda que com um atraso aceitável. Assim o 

planeamento da capacidade faz-se de baixo para cima de acordo com a 

seguinte hierarquia (Avramidis et al., 2005): 

� Os modelos de filas de espera (queuing models) determinam quantos 

operadores deverão estar disponíveis para processar as interacções que 

chegam numa meia-hora ou hora; 

� Os modelos de escalonamento de RH (scheduling models) determinam 

quando, durante a semana ou mês, cada operador irá trabalhar; 

� Os modelos de contratação de RH (hiring models) determinam o número 

de operadores a contratar e a formar para cada mês ou quadrimestre do 

ano. 
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Ao nível mais baixo da hierarquia, os tempos de chegada das interacções 

individuais não são previsíveis (figura 2.5). A prática comum é utilizar o 

modelo M/M/N (Erlang C) para estimar o sistema estacionário de curtos 

intervalos, por exemplo, meia-hora ou uma hora (Gans et al., 2003a). Ao 

fazê-lo, o Contact Center assume implicitamente taxas de chegada de 

interacções e de serviço (tempos de processamento) constantes, bem como 

um sistema que atinge rapidamente um estado constante. Além disso 

assume-se que o processo de chegada segue uma distribuição Poisson21, 

                                                

 

21 Na teoria da probabilidade e na estatística, a distribuição de Poisson é uma distribuição 

de probabilidade discreta. Expressa a probabilidade de um número de eventos ocorrerem 

num determinado período de tempo, caso estes ocorram com uma taxa média conhecida e 

caso cada evento seja independente do tempo decorrido desde o último evento. 

Sendo o evento a chegada de chamadas, tem-se: 

( ) ( )
!n

et
nP

tn λλ −

=  

P(n) – representa a probabilidade de exactamente n chamadas chegarem durante o 

intervalo de  tempo t; 

n – representa o número de chamadas durante o intervalo de tempo t; 

λ – representa o número de chamadas por unidade de tempo (taxa). É um número real, 

igual ao número esperado de ocorrências que ocorrem num dado intervalo de tempo. 

Por exemplo, se o evento ocorre a uma média de 4 minutos, e estamos interessados no 

número de eventos que ocorrem num intervalo de 10 minutos, usaríamos como modelo 

a distribuição de Poisson com λ = 10/4 = 2.5; 

t – intervalo de tempo considerado; 

e – é a base do logaritmo natural ( e = 2,71828). 

Supondo que o número de chegada de chamadas a um Contact Center tem uma 

distribuição Poisson com uma taxa média de chegada de uma chamada por cada cinco 

minutos.  
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os tempos de serviço são distribuídos exponencialmente e independentes 

uns dos outros (aliás, bem como tudo o resto no sistema) e a disciplina de 

serviço é first-in, first-out. Interacções que recebem o sinal de ocupado (por 

exemplo, por não haver linhas disponíveis), abandonos e novas tentativas 

são ignorados (Brown et al., 2005). 

Podem-se então resumir as premissas sobre as propriedades da chegada 

de chamadas em: 

� O processo de chegada de interacções segue uma distribuição Poisson; 

� A taxa de chegada de interacções varia com o tempo ao longo do dia; 

� Existe uma dependência estocástica entre as taxas de chegada de 

interacções em cada dia; 

� Existe uma dependência estocástica entre as taxas de chegada de 

interacções ao longo de sucessivos dias. 

                                                                                                                                    

 

Tem-se assim: 

( )
( )

!

min/20,0
min)/20,0(

n

etchamadas
nP

tchamadasn −×
=   

Então a probabilidade de exactamente duas chamadas chegarem num intervalo de 15 

minutos é: 

( ) ( )
%4,22224,0

!2

1520,0
2

15)20,0(2

==
×

=
−

e
P  

A probabilidade de menos de duas chamadas chegarem num intervalo de 15 minutos é: 

%2,191992,01494,00498,0)1()0()2( ==+=+=< PPnP  

A probabilidade de mais do que duas chamadas chegarem num intervalo de 15 minutos é: 

5768,0)224,01992,0(1))2()1()0((1)2( =+−=++−=> PPPnP  
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Com base nestas premissas, a fórmula Erlang C, permite calcular a 

probabilidade que um utilizador tem de esperar por um serviço.  

Esta e outras medidas de desempenho são utilizadas para calcular o 

equilíbrio entre capacidade e acessibilidade. 

Os cálculos começam da seguinte forma. Seja λi a taxa de chegada de 

chamadas para um intervalo i de 30 minutos. Da mesma forma sejam E[Si] 

e µi = E[Si] 
-1 o tempo de serviço esperado e a taxa de serviço esperado 

respectivamente para o intervalo. 

Defina-se então, para N operadores, Ri como a carga oferecida: 

[ ]iiiii SER λµλ =≡ /  (1) 

e ρi como a média de utilização do sistema ou ocupância também 

denominada de intensidade de tráfego:  

( ) NRN iiii // =≡ µλρ  (2) 

Ri é uma quantidade sem unidade, ou seja, durante meia-hora i, uma média 

de Ri unidades de tempo de serviço é oferecida ao Contact Center por 

unidade de tempo, e os operadores estão ocupados em média ρi * 100%. 

Tendo por base a abordagem Erlang C, sem sinais de ocupado devido à 

falta de linhas e seus abandonos, pelo menos Ri operadores são 

necessários estarem a trabalhar de modo a poderem responder a esta 

carga esperada. Mais ainda, N tem de ser estritamente maior que Ri, 

equivalente a ρi < 1, para o sistema ter uma carga constante. Neste caso a 

fórmula Erlang C, 























−












+








−≡ ∑∑

−

=

−

= NRN

R
mRmRRNC

i

N

i
N

m

m

i

N

m

m

ii
1

1

!
!!1),(

1

0

1

0

 (3)  

define a probabilidade de todos os N operadores estarem ocupados (Gans 

et al., 2003a).  
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A aplicação da propriedade Poisson Arrivals See Time Averages (Wolff, 

1982) permite então obter a primeira medida de acessibilidade do sistema, 

a fracção dos utilizadores que chegam e que têm de esperar para serem 

servidos: 

{ } ( )iRNCesperaP ,0 =>  (4) 

Tendo como base que o utilizador que chega ao Contact Center tem de 

esperar, que a espera condicional na fila é distribuída exponencialmente, 

calculam-se, as seguintes medidas adicionais de acessibilidade: 

[ ] { } [ ]00 >⋅>=≡ esperaesperaEesperaPesperaEASA
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, (5) 

tempo médio de espera antes da chamada ser processada (ou servida) e, 

{ } { } { }001 >>⋅>−=≤≡ esperaTesperaPesperaPTesperaPTSF

( ) TN

i
iieRNC

)1(
,1

ρµ −−⋅−=  (6) 

que representa a fracção dos utilizadores que esperam não mais do que T 

unidades de tempo, para um T que define o factor de qualidade de serviço 

desejado.  

Todas as três medidas são monótonas em N: { }0>esperaP  decresce, ASA 

decresce e TSF decresce. 

É interessante notar que { }0>esperaP é uma medida fundamental de 

acessibilidade, da qual ASA e TSF são calculadas. 

Os Contact Centers tipicamente escolhem ASA ou TSF para determinar 

níveis de RH. Por exemplo, um Contact Center pode definir ASA* como 

sendo um limite superior aceitável como tempo de espera. Então, a 

monoticidade de ASA relativamente a N é usada para encontrar o mínimo 
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número de operadores requerido para ir ao encontro do nível de serviço 

desejado: 

{ }*
|min ASAASAwNN i ≤≤=  (7) 

Por períodos de tempo relativamente longos, as variações na taxa de 

chegada de chamadas, tornam-se cada vez mais previsíveis. Por exemplo, 

as flutuações apresentadas nas figuras 2.5 e 2.3 representam padrões 

típicos de chegadas de chamadas ao longo de um dia e um mês. A prática 

comum é assumir estas flutuações como sendo totalmente previsíveis. 

Os parâmetros previstos para este nível de planeamento são os inputs do 

próximo nível na hierarquia de planeamento, o escalonamento de RH. Mais 

especificamente, cada intervalo, de meia hora neste caso, tendo por base λi 

e µi dá origem a um escalonamento alvo para o período Ni. Para um Contact 

Center que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, o uso repetido 

do modelo Erlang C tem como resultado 1 440 Ni num mês de 30 dias. O 

vector de Ni é o input para o modelo de escalonamento. 

Distinguem-se 2 elementos no processo de escalonamento: turnos e 

horários. Um turno é um conjunto de intervalos (de meia-hora, neste 

exemplo) durante os quais o operador trabalha ao longo do dia. Um horário 

é um conjunto de turnos diários aos quais um colaborador está associado 

ao longo de uma semana ou um mês. Quer os turnos quer os horários são 

muitas vezes restringidos pelas leis laborais ou outros requisitos legais que 

podem ser bastante complexos (Aksin et al., 2003; Atlason et al., 2004; 

Borst et al., 2004; Bhulai et al., 2005). 

Supondo que existe uma colecção de j = 1,..., J horários possíveis aos quais 

podem ser atribuídos colaboradores em que o custo mensal de atribuir um 

operador a um horário j é igual a Cj. Este custo inclui diferenças de salários 

e custo de horas extraordinárias que advém da atribuição do horário.  

Dado i = 1, ..., J, intervalos (de meia-hora) durante um horizonte de 

planeamento, define-se a matriz A de I x J,  A = [aij],  onde 
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contrário caso 0,

 intervaloodurantechamadasaceitarparadisponívelestá ,horário com  trabalhara está que operador, o se 1,

ij
a

ij

(8) 

A figura 2.6 mostra a matriz A completa de horários que cobrem um dia de 

11 horas de actividade. De modo a aumentar a legibilidade apenas os “1” 

são apresentados na matriz e não os zeros. Cada uma das 22 linhas 

representa um intervalo diferente de meia hora, e cada uma das 10 colunas 

representa um diferente horário ao qual podem ser atribuídos 

colaboradores. No exemplo dado verifica-se que as primeiras cinco colunas 

têm todas a mesma estrutura. A única diferença entre elas é o tempo a que 

o operador inicia a sua actividade. 

intervalo  j = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8:00-8:29am i = 1 1         1         

8:30-8:59 2 1 1    1 1     

9:00-9:29 3 1 1 1   1 1 1    

9:30-9:59 4   1 1 1   1 1 1   

10:00-10:29 5 1  1 1 1 1  1 1 1 

10:30-10:59 6 1 1  1 1 1 1  1 1 

11:00-11:29 7 1 1 1  1 1 1 1  1 

11:30-11:59 8 1 1 1 1  1 1 1 1   

12:00-12:29pm 9   1 1 1 1  1 1 1 1 

12:30-12:59 10    1 1 1   1 1 1 

1:00-1:29 11 1   1 1 1   1 1 

1:30-1:59 12 1 1   1 1 1   1 

2:00-2:29 13 1 1 1   1 1 1    

2:30-2:59 14 1 1 1 1  1 1 1 1   

3:00-3:29 15   1 1 1 1  1 1 1 1 

3:30-3:59 16 1  1 1 1 1  1 1 1 

4:00-4:29 17 1 1  1 1 1 1  1 1 

4:30-4:59 18 1 1 1  1 1 1 1  1 

5:00-5:29 19   1 1 1   1 1 1   

5:30-5:59 20    1 1 1   1 1 1 

6:00-6:29 21     1 1    1 1 

6:30-6:59 22         1         1 

Figura 2.6: Uma matriz A de exemplo para o problema de escalonamento 

Fonte: Adaptado de (Gans et al., 2003a)  
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Da mesma forma, o segundo conjunto de cinco colunas partilha a mesma 

estrutura. Cada um dos 10 horários tem associado um operador que atende 

chamadas durante sete horas por dia. 

Sendo as variáveis de decisão xj, com j = 1, ..., J, que representam o 

número de operadores associados aos vários horários e sendo Ni, com i = 

1, ..., I, os requisitos associados a cada intervalo de meia hora 

determinados pela figura 2.6, resolvendo 

{ }inteiro é xxNAxxc ;0;|'min ≥≥  (9) 

obtêm-se os horários com o mínimo custo. Ou seja, a solução óptima para 

(9) define o número de operadores a atribuir a cada horário, j, sujeito 

sempre ao mínimo de operadores seleccionados para se obter o nível de 

serviço pretendido. 

Esta fórmula pode tornar-se enorme, com centenas de timeslots (linhas da 

matriz) e horários possíveis (colunas), e nesse caso pode não ser possível 

a sua resolução optima. Para Contact Centers com ∑i iN  elevado, a 

solução linear aproximada pode ser adequada e com bons resultados 

(Mandelbaum e Ruszczynski, 2002). 

Na prática, a formulação do problema do escalonamento pode diferir da 

formulação (9). Uma alternativa é impor um nível de serviço agregado por 

um período de tempo mais alargado, como um dia, em vez do que foi feito 

acima, para meia hora ou uma hora (Koole et al., 2003). Outra é minimizar o 

desvio entre o número de operadores recomendados, Ni, e o número de 

operadores obtido a partir dos horários atribuídos (Gans et al., 2003a). 

Ambas alternativas reduzem o número de operadores através de um 

relaxamento dos constrangimentos do nível de serviço. 

No entanto, a solução para (9) define apenas quantos operadores são 

atribuídos aos vários horários, não necessariamente que pessoa trabalha 

em que horário. Para grandes Contact Centers a atribuição final dos 
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operadores aos horários é um problema ainda mais complexo que o anterior 

para o qual mesmo apenas soluções possíveis, nem se considerando já 

soluções óptimas, são difíceis de construir. Neste caso são utilizadas 

heurísticas. Um método usualmente utilizado consiste em ordenar os 

operadores pela sua antiguidade, pelo desempenho e/ou pelas suas 

competências (skills) e permitir aos operadores com maior classificação que 

escolham primeiro os horários pretendidos. 

A solução para (9) define também o número total de operadores 

necessários para um mês de horário, 1’x. Tipicamente este número é 

aumentado – por um factor α ∈(0,1) – para fazer face a paragens não 

planeadas, tempo de formação e em reuniões, abstencionismo e outros 

factores que reduzem a produtividade dos colaboradores (Avramidis et al., 

2005). Por exemplo, as estatísticas, tais como [OnProd %] e [SchAvail %] 

da tabela 2.1, podem ser usadas na estimativa de α. Neste caso, o número 

de operadores necessários no mês t é 
α

xnt
'1= . 

No topo da hierarquia do planeamento, um problema de contratação de 

longo prazo é resolvido de modo a assegurar que mensalmente os 

requisitos de pessoal são atingidos. O horizonte para o problema de 

contratação, T, pode ser na ordem dos 6 meses a um ano. 

O número total de operadores necessários para cada mês durante um 

horizonte de planeamento, { }τ,...,1: =tnt , é obtido através da resolução do 

problema de escalonamento (9) e dos problemas de nível de serviço 

pretendido (7), para cada mês t. Outros dados de entrada para o problema 

de contratação são: uma estimativa para a taxa mensal de rotatividade do 

pessoal, β; e uma estimativa do tempo, τ, necessário para recrutar e formar 

cada novo colaborador. 

Estes dois factores podem ser muito significativos. Por exemplo, em muitos 

Contact Centers, a taxa de rotatividade excede os 50% ao ano, e o tempo 
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de contratar e formar cada novo colaborador pode ser de dois, três ou mais 

meses (Barros et al., 2006; Holman et al., 2007; Merchants, 2007). 

Com esta informação, um método simples de endereçar o problema do 

longo prazo é contratar um número suficiente de novos colaboradores de tal 

forma que após a sua formação sejam em tal número que vão de encontro 

ou exceder as necessidades do projecto.  

2.10.3  Previsões para o planeamento da capacidade 

A hierarquia dos modelos de planeamento da capacidade, descritos 

anteriormente, necessita dos valores seguintes: 

1. Taxa de chegada de chamadas (arrival rates) λi; 

2. Taxa de serviço (service rates) µi; 

3. Factores de produtividade α; 

4. Factor de rotatividade β; 

5. E tempo de contratação e formação τ. 

Muita desta informação necessária para a definição de estimativas para 

estes parâmetros vem dos relatórios ACD tal como o apresentado na tabela 

2.1. Por exemplo, os parâmetros [Rcvd] e [AHT] permitem estabelecer as 

taxas de chegadas de chamadas e os tempos médios de tempo de serviço 

para meio dia. 

As fontes dos outros dados variam. Sistemas de WFM registam a 

produtividade dos operadores, tal como na tabela 2.1 [OnProd%], através 

do ACD. As taxas de rotatividade, tempos de contratação e formação não 

são obtidas através do ACD, mas sim através dos registos realizados pelo 

departamento de RH dos Contact Centers. 

As taxas de chegadas das chamadas são muitas vezes previstas com base 

numa abordagem top-down. O processo começa com a agregação do 

número de chamadas que chegam em cada meia-hora em totais mensais, 

como os apresentados na figura 2.2. Estes totais constituem a base do 
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histórico das previsões que são constituídas com base numa combinação 

de métodos de séries de tempos e na experiência dos gestores sobre como 

se prevê que o negócio que o Contact Center suporta, evolua. O resultado é 

uma previsão mês-a-mês do número de chamadas (Gans et al., 2003a). 

Uma vez determinadas estas previsões de alto nível, os totais mensais são 

distribuídos por dia da semana, dia do mês e por hora do dia (figuras 2.3 e 

2.4). Por exemplo, pode verificar-se que 20% das chamadas de Julho 

acontecem sempre na primeira semana do mês e que às Segundas-Feiras 

se verifica 27% do total do volume de cada semana. Da mesma forma é 

possível alocar uma percentagem fixa do volume total de chamadas diárias. 

A prática comum é assumir uma taxa constante de chegada de chamadas 

em cada intervalo de tempo considerado (meia-hora ou hora). Esta 

aproximação permite o uso de modelos de estados constantes standard. 

Esta aproximação é razoável se o estado constante for atingido 

relativamente depressa, em particular quando a taxa de eventos é grande 

quando comparada com a duração do intervalo e quando os factores que 

geram as taxas são relativamente estáveis e previsíveis durante o intervalo 

(Gans et al., 2003a). 

Os gestores podem complementar as distribuições feitas para os dias da 

semana e dias do mês, classificando certos dias como especiais 

aumentando ou diminuindo antecipadamente os volumes de chamadas. Por 

exemplo, supondo um feriado como o Dez de Junho, Dia de Camões, De 

Portugal e Das Comunidades Portuguesas, numa Terça-Feira. Neste caso o 

volume esperado para o dia dez pode ser ajustado em baixa e os dos dias 

onze e doze em alta, uma vez que se espera que as pessoas vão de fim-de-

semana prolongado protelando as suas chamadas de nove e dez para onze 

e doze de Junho. Estes ajustamentos são realizados com base numa 

combinação de análise de dados e avaliação com base em experiência. 
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Os parâmetros µ, α e β representam, por vezes, objectivos definidos da 

gestão de topo para o Contact Center. Por exemplo, o Contact Center pode 

assumir como objectivo reduzir a taxa de rotatividade em 3%. 

2.10.4  O ciclo de previsão e planeamento num Contact Center 

Na maioria dos Contact Centers existe uma área de planeamento 

responsável pelas escalas de serviço. Em cada semana ou em cada 

algumas semanas o responsável pelo planeamento prepara uma previsão 

para o período especificado. Com base nesta previsão é calculado o 

número de operadores necessário e, em conjunto com os operadores e a 

gestão, é realizada uma escala de serviços. Este processo é usualmente 

suportado por software de WFM, cuja função principal é prever as taxas de 

chegada de chamadas e os tempos de serviço médios e resolver as 

equações (7) e (9). Estes pacotes de software de WFM permitem aos 

responsáveis pelo planeamento e aos gestores redefinir e afinar os seus 

planos operacionais. 

Uma realização de uma escala de serviços inicial representa o primeiro de 

vários passos a dar até se atingir o planeamento final. As previsões são 

continuamente actualizadas e são feitas afinações à escala de serviços até 

ao próprio dia de escalonamento. Quando a escala é executada, os 

supervisores são responsáveis pelos níveis de serviço e pela produtividade. 

Eles monitorizam as taxas de abandono e tempos de espera e actuam em 

tempo real sobre a distribuição dos operadores de modo a responderem às 

solicitações existentes. Durante o dia, os dados recolhidos alimentam a 

ferramenta de gestão dos recursos, as previsões são então actualizadas e o 

processo repete-se continuamente (Gans et al., 2003a). 

2.10.5  Desenho dos sistemas e dos processos nos Contact Centers 

Para além da gestão dos RH, decisões mais estratégicas estão 

relacionadas com o desenho dos processos e dos sistemas de suporte a 

esses processos. Geralmente o planeamento dos RH e o uso da tecnologia 

estão ligados ao desenho de processos (Gans et al., 2003a). 
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Atente-se ao exemplo seguinte, que apesar de muito simples, evidencia a 

complexidade subjacente ao uso da tecnologia e do seu impacto no 

planeamento, preparação de um serviço e nos processos operacionais 

desse mesmo serviço. 

Considere-se um Contact Center centralizado e com operadores com 

competências (skills) para receber qualquer tipo de interacção de qualquer 

serviço. Este Contact Center pode, por exemplo, tentar optimizar os custos 

com os RH através do atendimento de um número maior de chamadas 

pelos IVR. Neste caso, pode ser necessário adquirir mais IVR e estes terão 

de ser programados para suportarem estes serviços adicionais. Ao mesmo 

tempo, a alteração da carga oferecida aos operadores tem de ser estimada: 

a fracção dos utilizadores que decidem utilizar o self-service usando o IVR 

leva a uma diminuição das taxas de chegada de chamadas para os 

operadores; por outro lado a eliminação destas chamadas leva a que o 

tempo médio de processamento das chamadas (tempos de serviço) 

também se altere. Estas mudanças fluem pelos modelos de planeamento de 

capacidade (descritos anteriormente) sendo possível estimar qual a redução 

dos operadores a fazer. Neste caso os investimentos nos IVR são 

compensados pela optimização realizada nos RH. 

A tecnologia expande a possibilidade do desenho do Contact Center, 

tornando, no entanto, a tarefa de avaliação e implementação das várias 

opções possíveis, muito mais complexa. Por exemplo, considere-se como 

os IVR e o SBR tornam a utilização de operadores em part-time 

economicamente mais atractiva. Em geral a utilização de operadores em 

part-time é vantajosa porque estes podem ser utilizados apenas durante os 

picos de chegada de chamadas, reduzindo o número de operadores a full-

time optimizando a utilização dos operadores. 

No entanto a formação dos operadores é cara e a rotatividade entre os 

operadores a part-time é elevada. De modo a tornar sustentável a utilização 

de recursos em part-time, a sua formação pode ter de ser reduzida. Isto 
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significará que estarão apenas aptos a processar um subconjunto das 

chamadas do Call Center. Para identificar que chamadas podem ser 

suportadas pelos operadores em part-time, os IVR têm de ser programados 

para que os utilizadores identifiquem o tipo de serviço desejado. De modo a 

garantir que apenas chamadas simples são entregues aos operadores em 

part-time, o Contact Center investe em SBR. É interessante verificar que 

enquanto o SBR permite uma utilização mais eficiente dos operadores, 

muitos Contact Centers também vêem a utilização da tecnologia como um 

meio de redução da rotatividade. A ideia consiste em expandir a utilização 

dos operadores em part-time. Um conjunto de competências (skills) é 

definido como uma carreira para os operadores. À medida que um operador 

aprende novas competências, sobe na carreira. Esta prática aumenta a 

motivação e reduz a rotatividade. 

2.11  Encaminhamento, multimédia e redes 

Até ao momento analisou-se o cenário simples no qual um único tipo de 

interacção chega ao Contact Center. 

Os avanços tecnológicos dos Contact Centers expandem as suas 

potencialidades e tornam as decisões de gestão de capacidade mais 

complexas: 

� O SBR permite que a distribuição entre múltiplos tipos de interacção e 

múltiplos tipos de operadores; 

� O crescimento dos canais de interacção como o e-mail, chat e os 

serviços baseados na Web expandiram as potencialidades dos Contact 

Centers; 

�  A evolução na tecnologia das redes permite que múltiplas localizações 

(sites) estejam interligados funcionando como se tratando de um único 

grande e virtual Contact Center. 
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De seguida descrever-se-ão os principais aspectos da gestão da 

capacidade referentes ao encaminhamento baseado nas competências, aos 

novos canais de interacção e múltiplas localizações. 

2.11.1  Encaminhamento com base nas competências 

Sempre que existem múltiplos tipos de chamadas e os operadores possuem 

diferentes capacidades para as processar, a utilização de encaminhamento 

com base nas competências torna-se uma necessidade. 

A maioria dos fabricantes de ACD oferece alguma capacidade para realizar 

encaminhamento com base nas competências. No entanto os fabricantes 

oferecem a funcionalidade apresentando apenas linhas de orientação 

quanto ao seu melhor uso. 

Na verdade a tecnologia adiantou-se face à gestão e aos estudos 

académicos sobre qual a melhor forma de usá-la (Gans et al., 2003a). 

2.11.1.1 Planeamento da capacidade com encaminhamento com base nas 
competências 

Com o encaminhamento baseado em competências ou perfis dos 

operadores, surgem dois novos problemas: selecção de chamada e a 

selecção de operador. 

Quando um operador fica livre e uma ou mais chamadas (para os quais o 

operador está qualificado) se encontra em espera para ser processada é 

necessário escolher que chamada se dever processar primeiro – selecção 

de chamada. 

Para uma chamada de entrada que encontra um ou mais operadores com 

perfil adequado para o seu processamento é necessário decidir para que 

operador a chamada vai ser entregue – selecção do operador. 

Estes problemas fornecem requisitos para a determinação dos níveis de 

pessoal necessários. No caso do Contact Centers com operadores com um 

único perfil, existe apenas uma pool de operadores e o número mínimo de 

operadores necessário para um intervalo i é um escalar Ni. No Contact 
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Center multi-skilled existem várias pools de operadores. Assim, o mínimo 

número de operadores necessário é um vector no qual cada elemento 

representa o número de operadores numa pool particular. 

No entanto esta situação apresenta um nível de complexidade adicional: 

existe usualmente mais do que um vector “mínimo” de operadores que 

consegue responder às necessidades de processamento da chamada. Num 

Contact Center que processa dois tipos de chamada, certo intervalo de 

tempo pode, por exemplo, requerer cinco operadores que processem 

chamadas do tipo A e dez operadores que processam chamadas do tipo B. 

Alternativamente 13 operadores que tenham perfis para processar os dois 

tipos de chamada, podem ser suficientes. 

O meio utilizado para determinar se um vector de operadores é adequado 

ou não para um determinado tipo de chamada é um esquema de 

encaminhamento de chamadas (call routing scheme). O problema em 

tempo real de encaminhamento de chamadas e o problema “off-line” de 

determinar níveis de pessoal por perfil/aptidão (skill) estão relacionados. 

Para o problema do escalonamento, cada Ni (fórmula 9) transforma-se num 

conjunto de vectores para cada intervalo i, e o problema de saber quantos 

operadores contratar num dado período transforma-se em quantos 

operadores contratar e formar para um dado período. Para além disso, a 

formação passa a poder ser observada como algo que transforma uma 

classe de operadores existente numa outra classe que passe a responder a 

diferentes tipos de solicitações. 

O encaminhamento baseado em perfis afecta toda a cadeia de gestão da 

capacidade e a investigação sobre como melhor resolver estes problemas 

está apenas no início. 

Existem trabalhos preliminares nos problemas de base nomeadamente ao 

nível do encaminhamento das chamadas e da identificação dos níveis de 

pessoal. Na secção seguinte referir-se-ão alguns desses trabalhos. 
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2.11.1.2 Encaminhamento de chamadas e definição dos níveis de pessoal 

A aproximação clássica para determinar políticas de encaminhamento em 

sistemas de filas de espera de Markov é a utilização da programação 

dinâmica22 aplicada a um espaço de estados. O espaço de estados 

representa os perfis dos operadores (que tipos de interacções estão num 

determinado momento em serviço e por que perfil de operador) e o perfil da 

fila (quantas interacções de cada tipo estão na fila). Os controlos dos 

sistemas são as regras para encaminhar interacções em espera para 

operadores disponíveis em resposta a eventos, nomeadamente quando 

uma interacção chega ou quando o serviço é completado. 

No entanto, a identificação de políticas de encaminhamento através de 

programação dinâmica é muitas vezes impraticável. Para um Contact 

Center de grandes dimensões, o número dos estados a considerar é 

elevado tornando a derivação de políticas de encaminhamento muito difícil, 

se não mesmo impossível. 

A investigação neste domínio tem-se concentrado na redução da 

complexidade deste espaço de estados seguindo essencialmente três 

caminhos: simplificação da topologia, simplificação do caminho do controlo 

e análise assimptótica (Gans e van Ryzin, 1997; Harrison e Zeevi, 2002). 

2.11.2  Multimédia 

A integração do telefone com as infraestruturas de dados permitiu aos 

Contact Centers expandir o seu âmbito e fornecer serviços adicionais. Os 

Contact Centers conseguem gerir vários tipos de informação sobre vários 

                                                

 

22 Programação dinâmica é um método para a construção de algoritmos para a resolução 

de problemas computacionais, em particular os de optimização combinatória. Ela é 

aplicável a problemas no qual a solução optima pode ser encontrada a partir da solução 

optima previamente calculada e memorizada – de forma a evitar recalcular a solução – de 

outros subproblemas que, sobrepostos, compõem o problema original. 
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tipos de suporte ou canais de comunicação. Exemplos são o e-mail, os fax, 

chat e Web. Outro exemplo são os callbacks, onde os utilizadores 

assinalam – quer num sítio Web quer através de uma opção de IVR – que 

pretendem ser contactados pelo centro. Assim que há disponibilidade, a 

chamada é despoletada para o utilizador. 

A última geração de sistemas permite o processamento de qualquer tipo de 

informação electrónica. Por exemplo, quando uma chamada é transferida 

de um operador para outro (como numa situação em que o serviço requer 

um nível de decisão superior e a chamada é transferida para um 

supervisor), a transferência, para além da voz, inclui todos os dados 

associados aquela chamada naquele momento. Assim, o operador destino 

recebe exactamente o(s) mesmo(s) “écrans” com que o operador de origem 

trabalhava no momento da transferência. 

Num certo sentido, o suporte multimédia pode ser encarado como um 

exemplo de encaminhamento com base em competências ou perfis. Os 

vários tipos de trabalho com os vários canais são considerados como vários 

tipos de chamada e cada perfil de operador define os canais que este é 

capaz de gerir. 

No entanto, a outros níveis, as diferenças entre os vários tipos de canais e 

vários tipos de chamada são acentuadas. Os tempos de resposta de cada 

canal são diferentes assim como a disciplina da gestão da fila de espera e 

ainda a capacidade e disponibilidade mental necessárias a um operador 

para interagir ao mesmo tempo com os diversos canais. 

Usualmente as chamadas telefónicas requerem processamento quase 

imediato e uma vez iniciadas não devem ser interrompidas. A resposta a e-

mails e fax pode, por sua vez, ser atrasada horas e dias podendo a gestão 

da ordem de processamento ser facilmente gerida. 
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Tempos de resposta e serviço de chat situam-se entre estes dois tipos de 

canal, sendo que um operador que processe interacções chat pode 

responder em simultâneo a vários utilizadores. 

Estas diferenças traduzem-se em prioridades nos diferentes tipos de 

tráfego. Para além disso, os tempos de inactividade no tráfego mais 

prioritário (telefone) pode ser ocupado a processar tráfego menos prioritário 

aumentando deste modo a ocupação dos operadores e reduzindo os custos 

operacionais. 

Historicamente, esta situação já existia quando, em períodos de menor 

tráfego de inbound o Contact Center despoletava chamadas de outbound 

num processo denominado de call blending. 

Ao mesmo tempo a mistura de tráfego de várias prioridades, sujeita a 

restrições de níveis de serviço, cria problemas semelhantes aos do 

encaminhamento baseado em perfis. O problema pode colocar-se do 

seguinte modo, dado um conjunto fixo de operadores, como maximizar o 

débito do tráfego de baixa prioridade (entre outros, o e-mail) com tráfego de 

chamadas de inbound sujeito a um determinado nível de serviço. 

Nesta área identificaram-se os trabalhos de Bhulai e Koole (Bhulai e Koole, 

2000) e Gans e Zhou (Gans e Zhou). 

Não foram identificados trabalhos com extensões do conhecimento 

existentes para o problema do escalonamento, da contratação e da 

formação. 

2.11.3  Utilização das redes na ligação entre Contact Centers 

A tecnologia de redes dos sistemas telefónicos permite às organizações 

ligar geograficamente Contact Centers dispersos e, através de uma cuidada 

gestão, o seu desempenho pode aproximar-se ao de um único Contact 

Center virtual. 
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Existem actualmente vários métodos de interligar em rede vários Contact 

Centers: network ACD, load balancing, overflow e load balancing com 

overflow. 

Os sistemas network ACD retêm as interacções centralmente 

encaminhando-as individualmente para os diversos e dispersos Contact 

Centers à medida que os operadores vão ficando livres. 

Nos sistemas de load balacing as interacções são encaminhadas a partir de 

um Contact Center central para os diversos Contact Centers usando-se 

para o efeito os ACD. Nos Contact Centers individuais as chamadas são 

processadas nas filas locais. 

Nos sistemas de overflow, interacções que são colocadas na fila num 

Contact Center podem ser lateralmente transferidos para outro quando o 

primeiro não tem capacidade de resposta. Podem acontecer combinações 

entre estes dois métodos. Para além destas variantes podem ainda haver 

outras resultantes de combinações das anteriores, como por exemplo, o 

interflow. No sistema interflow, cada interacção chega primeiro a um dado 

Contact Center. Se for previsível que a interacção seja processada dentro 

de um limite fixado para o efeito, então é apenas colocada nessa fila de 

espera desse Contact Center. No entanto, se o tempo de espera previsto for 

superior ao do limite fixado então a interacção é simultaneamente colocada 

na fila de espera desse Contact Center e também em simultâneo no de 

outro centro cujo tempo de espera previsto seja menor (ou eventualmente 

nenhum). 

Existe um número razoável de trabalhos ao nível do load balancing e, no 

entanto, quase nenhum com aplicabilidade nesta área. Koole, Gans e 

Mandelbaum (Gans et al., 2003a) referem ainda que os Contact Centers em 

rede podem inclusivamente ter uma distribuição de chamadas diferente da 

de Poisson, levando a um trabalho de nova exploração de todos os 

aspectos ligados aos Contact Center. 
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2.12 Indicadores da actividade dos Contact Centers 

Nesta secção apresentam-se alguns indicadores da actividade dos Contact 

Centers a nível nacional e internacional. 

O sector dos Contact Centers tem uma taxa de crescimento de mais de 8% 

ao ano prevendo-se que assim continue nos próximos anos (Barros et al., 

2006; Aksin et al., 2007). 

Trata-se de um sector relativamente recente, tendo-se desenvolvido 

sobretudo na última década. Em média um Contact Center tem oito anos 

(Holman et al., 2007). 

A nível internacional, os Contact Centers servem essencialmente os seus 

mercados nacionais, e dois terços são operações in-house, sendo o 

restante terço trabalhado pelos outsourcers.  

Cerca de 75% dos Contact Centers operam directamente com 

consumidores finais em sectores de mercado de grande consumo como, 

por exemplo, o das telecomunicações, e apenas 25% têm como clientes 

outras organizações. A maioria dos centros, cerca de 49%, fornece serviços 

de apoio aos clientes, 21% dedica-se à vendas e cerca de 30% às vendas e 

aos serviços de apoio ao clientes (Holman et al., 2007).  

Aproximadamente 78% trabalha apenas o fluxo de inbound em vez do 

outbound. A grande maioria dos centros trabalha apenas com o canal voz 

(cerca de 85%) e só apenas 15% utilizam outros canais (Holman et al., 

2007). 

Em média, a percentagem de orçamento de um centro gasto em tecnologia 

é de cerca de 8%, tendo como máximo 9,8% na Ásia-Pacífico e mínimo 

6,5% na América do Norte (Merchants, 2007). 

Apenas 36% possuem um SI capaz de agregar a informação recolhida 

através dos vários canais (Merchants, 2007), numa vista única de cada 

utilizador. A maioria, 64%, tem a informação de cada utilizador dispersa por 

várias fontes de dados e separadas pelo canal utilizado. Desta forma, não é 



Capítulo 2 

76 

possível ao operador, ter a visão agregada de todas as interacções do 

utilizador independentemente do canal. 

A maioria dos centros usa uma arquitectura tecnológica separada da 

arquitectura da organização (60,5%) (Merchants, 2007). 

Em Portugal, estima-se que até 2008 o número de Contact Centers deverá 

crescer até aos 600 com cerca de 14 000 posições de atendimento (Barros 

et al., 2006). 

Com base em dados de 2006, o sector dos Contact Centers é um dos 

sectores económicos com mais crescimento da economia Portuguesa. De 

facto, considera-se que este sector produza 1300 milhões de euros, valor 

próximo do 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Contribui ainda 

indirectamente com 900 milhões de euros, devido a ganhos de 

produtividade, aproximando-se assim, no total dos 2% do PIB (Barros et al., 

2006). 

A actividade dos Contact Centers em Portugal está organizada em cinco 

grandes sectores de actividade. Em número de clientes, as empresas de 

telecomunicações e os serviços financeiros têm as maiores operações, 

seguidas dos Contact Centers em regime de outsourcing, utilities e serviços. 

Estes cincos grupos de actividade englobam praticamente 80% de toda a 

actividade realizada no mercado, sendo a percentagem restante dividida em 

sectores com um nível de utilização muito menor (Barros et al., 2006). 

Cerca de 30% dos Contact Centers têm até 20 operadores e 21% têm mais 

de 200 (Barros et al., 2006). 

Verifica-se que praticamente 100% dos centros processa chamadas de 

inbound. Cerca de 81% processa ainda interacções de e-mail, superando o 

número de Contact Centers que realizam chamadas de outbound (78%). O 

sms/mms tem uma penetração de 45% e, a colaboração Web, cerca de 

17% (Barros et al., 2006). Na figura 2.7 são apresentadas as tecnologia 

utilizadas na operação dos Contact Centers em Portugal. 
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Distribuição segundo a tecnologia utilizada na operação do Contact Center
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Figura 2.7: Tecnologias utilizadas nos Contact Centers em Portugal 

Fonte: (Barros et al., 2006) 

Com base nestes indicadores as seguintes tendências/necessidades foram 

identificadas (Merchants, 2007): 

� Os Contact Centers deverão desempenhar um papel mais abrangente, 

integrado e estratégico nas organizações; 

� Representam, na maioria das organizações, o canal principal e 

preferencial entre o utilizador e a organização; 

� Têm um significativo impacto na forma como os utilizadores 

percepcionam as organizações; 

� Devem desempenhar o papel principal na definição do modo como a 

organização se relaciona com os utilizadores no sentido de manter a 

organização competitiva; 

� Deverá haver um maior investimento em tecnologia que melhore a 

qualidade do serviço, nomeadamente através da integração entre os 

sistemas dos Contact Centers e os existentes nas organizações através 

da simplificação dos processos. 



Capítulo 2 

78 

2.13 Aspectos em aberto para investigação 

A pesquisa na área dos Contact Centers atravessa várias disciplinas. De 

uma forma geral são necessários conhecimentos em marketing, data mining 

e estatística para segmentar os utilizadores em classes de utilizadores e 

desenvolver funções de custo para essas classes. A gestão dos RH é 

importante no desenho das competências e perfis dos operadores, assim 

como no desenvolvimento de planos de contratação e formação eficazes. A 

pesquisa sobre a gestão de operações é necessária para descobrir como 

melhor encaminhar os utilizadores para os operadores e identificar em cada 

momento qual o operador mais adequado para processar a interacção. 

Conhecimentos em SI são necessários para se garantir que os sistemas de 

CRM e de encaminhamento são capazes de realizar as funcionalidades 

requeridas. 

Desta forma trata-se de um trabalho multidisciplinar que permitirá encontrar 

respostas para os seguintes problemas/desafios existentes: 

� Processos. Como usar correctamente os IVR? Quais os seus impactos. 

Qual o impacto de um SI corporativo? Aksin e Harker (Aksin e Harker, 

2001) desenvolveram um estudo teórico no qual o SI de uma 

organização funcionava como ponto de estrangulamento do sistema. 

Tratando-se de um sistema partilhado pelo Contact Center era possível 

verificar uma situação estranha onde o aumento do número de 

operadores trazia como consequência uma redução do desempenho; 

� Estudo de efeitos relacionados com o tempo. Por exemplo, estudo do 

efeito da ‘curva de aprendizagem’: à medida que os operadores ganham 

experiência, tornam-se mais rápidos nas suas tarefas. Estudo do efeito 

de ‘fadiga de turno’, no qual os operadores podem inicialmente trabalhar 

rápido durante períodos de sobrecarga da fila de espera, mas podem 

ficar saturados e trabalhar mais lentamente do que o normal se a 

situação de sobrecarga se mantiver e não houver momentos de pausa; 



Capítulo 2 

 79  

� Um melhor conhecimento do comportamento dos utilizadores e dos 

operadores como, por exemplo, estudo do comportamento dos 

utilizadores em filas de espera não físicas: telefone, Web, fax e e-mail. 

Outro exemplo interessante é a ligação já detectada entre as 

percepções dos operadores das condições de trabalho e a percepção 

dos utilizadores relativa à qualidade de serviço (Schneider et al., 1998). 

Se existe esta ligação, qual o impacto das medidas de gestão neste 

equilíbrio? Incentivos a uma redução do tempo de chamada por 

interacção poderão ter como consequência uma degradação da 

qualidade de serviço e, por isso mesmo, um aumento de retrials; 

� CRM. A noção que a qualidade do serviço afecta o comportamento dos 

utilizadores requer considerar elementos para além dos operacionais na 

definição de eficácia do sistema. Entre outros é necessário considerar o 

conteúdo da interacção entre o operador e o utilizador bem como a 

eficácia do próprio serviço (se o pedido ou problema foram resolvidos 

numa ou em várias interacções). Pode acontecer que para se prestar um 

serviço de maior qualidade as chamadas tenham uma duração maior. A 

consequência deste ‘aumento de qualidade’ pode ser o aumento de 

abandonos dos utilizadores na fila de espera devido à impaciência. 

Deste modo o conceito de optimização deverá ser mais alargado do que 

o conceito meramente operacional de tempo por chamada. 

Numa outra perspectiva, tendo em consideração que os sistemas de 

CRM possibilitam um maior conhecimento do utilizador e do seu valor 

para a organização, como determinar o custo de oportunidade da 

degradação do nível de serviço? 

� Desenho de soluções de Contact Center. Os avanços nas tecnologias 

de automação, tais como o reconhecimento de voz e Inteligência 

Artificial, afectam o desenho dos IVR, interacções Web e dos guiões dos 

operadores (interaction scripting), bem como a forma como estão 

integrados. Estas mudanças terão um impacto directo não só no tempo 
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necessário para concluir estas tarefas como também no seu nível de 

eficácia. Além disso, e igualmente importante, afectarão o desempenho 

do sistema através do seu impacto na satisfação e comportamento dos 

utilizadores; 

� Desenho de fluxos de informação. O desenho de fluxos de informação 

afecta o comportamento dos operadores e dos utilizadores. Por 

exemplo, o uso de painéis de informação para os operadores com o 

tamanho da fila de espera. Um exemplo análogo para os utilizadores é 

comunicação de informação relativa à expectativa de espera na fila; 

� A especificidade da área de actuação da organização. No seu estudo 

sobre a relação entre a estrutura da organização e as TIC, Graumann, 

Arnold e Beltjes (Graumann et al., 2003) estudam o desenho de uma 

solução de Contact Center para uma das maiores companhias de 

seguros da Alemanha. Demonstram por um lado a relação entre a 

estrutura organizacional e as TIC bem como a necessidade de um 

desenho específico de uma solução de Contact Center devidamente 

adequada às especificidades do negócio dos seguros e ao contexto 

económico do sector. Conseguem ainda mostrar a aplicabilidade dos 

fundamentos desse desenho a outras empresas de seguros de 

dimensão semelhante, evidenciando a importância do know-how na área 

de negócio. Um outro exemplo pode ser encontrado no projecto EPI-

MEDICS, de telemedicina em cardiologia (Rubel et al., 2005). 

Neste capítulo perspectivou-se historicamente a área dos Contact Centers, 

apresentaram-se conceitos e dados que possibilitam caracterizar a 

realidade complexa dos Contact Centers e discutiram-se aspectos em 

aberto para a investigação. Foi descrita a relação entre os Contact Centers 

e os SI de suporte e o respectivo desenho de processos. A realização dos 

SI e dos processos no âmbito das organizações passa pela concretização 

de projectos de TIC. No capítulo seguinte abordar-se-á a GP, incidindo 

particularmente na GP de TIC. 
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3. Gestão de projectos de sistemas de 
informação 

 

A evolução das organizações é hoje pautada por uma crescente 

necessidade de implementação de projectos de TIC e SI. Constata-se, no 

entanto, os sucessivos fracassos de projectos que não cumprem os seus 

objectivos, sendo muitas vezes os erros cometidos semelhantes. O facto do 

insucesso dos projectos em TIC ser ainda significativo (Standish Group, 

2004) e de se conseguirem identificar aspectos chave como causas das 

suas falhas, levam a que a investigação prossiga na procura de 

metodologias, métodos, técnicas e ferramentas, com vista a melhorar a 

concepção, a construção, a implementação, e o decorrente sucesso dos 

projectos.  

Neste capítulo efectua-se uma reflexão sobre a realidade actual da GP: é 

feita uma contextualização histórica da GP; é abordado o problema do 

insucesso da GP, o qual constitui uma motivação para a identificação de 

novos desafios e oportunidades na GP; são apresentados os conceitos 

referenciais da GP e identificadas as suas principais áreas; é ainda 
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explicado o ciclo de vida do projecto; por fim, são identificados novos 

desafios e oportunidades de investigação na área. 

3.1  Contexto histórico 

Desde há muito tempo que na história humana existem projectos. 

Empreendimentos como as pirâmides do Egipto e a Grande Muralha da 

China já exigiram grandes esforços de gestão. No entanto, o conceito mais 

moderno de GP começou com o Projecto de Manhattan, liderado pelos 

militares dos Estados Unidos da América para o desenvolvimento da bomba 

atómica. Na verdade a indústria militar foi a peça chave no desenvolvimento 

de muitos conceitos e técnicas de GP (Schwalbe, 2002). Em 1917 Henry 

Gantt desenvolveu o famoso gráfico de Gantt (Gantt chart) como uma 

ferramenta de distribuição temporal de trabalho. Os gestores desenhavam 

manualmente gráficos para mostrar tarefas agendadas numa dada 

calenderização. Esta ferramenta forneceu um formato padrão para o 

planeamento e revisão do trabalho a realizar nos primeiros projectos 

militares. 

Hoje em dia, os gestores de projectos continuam a utilizar o gráfico de Gantt 

como uma ferramenta fundamental para comunicar cronogramas de 

projectos. 

A técnica Program Evaluation and Review Technique é outra técnica 

marcante na GP e foi utilizada pela primeira vez em 1958 no projecto do 

míssil submarino Polaris da Marinha Americana (Sapolsky, 1972). Esta 

técnica ajudou os gestores a modelar as relações entre as tarefas dos 

projectos permitindo a criação de previsões de tempo e custo mais realistas. 

Estas relações permitem analisar a sequência de tarefas a ser realizada e a 

determinar e monitorizar o caminho crítico (critical path) do projecto – o 

caminho mais longo existente num diagrama de rede de tarefas e que 

determina a data mais breve do término do projecto. 

Em 1970 os militares começaram a utilizar software no auxílio da gestão de 

grandes projectos. Dada a dimensão e complexidade dos projectos foi 
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necessário aumentar o conhecimento sobre GP e criar ferramentas de 

suporte. O software de GP inicialmente era muito dispendioso e era 

executado em mainframes como, por exemplo, o Ártemis, que permitia a 

análise de complexos escalonamentos na indústria de aviação. O Ártemis 

exigia uma pessoa a tempo inteiro para operar o programa e utilizava pen-

plotters extremamente dispendiosas no desenho dos diagramas que 

permitia produzir. 

À medida que o hardware se tornou mais barato, de menor dimensão e o 

software começou a ter suporte gráfico, as aplicações de GP passaram a 

ser mais fáceis de utilizar, mais acessíveis e mais populares. Actualmente, 

as diferentes indústrias usam o software de GP em todos os tipos de 

projectos das mais variadas dimensões. 

Na última metade do séc. XX verificou-se a aplicação dos diferentes 

aspectos da GP em quase todas as indústrias. A sofisticação e a eficácia 

com que as ferramentas e as técnicas de GP são aplicadas influenciam a 

forma como as organizações realizam o negócio, usam recursos e 

respondem às variações dos mercados de uma forma mais rápida e mais 

precisa. 

O posto de trabalho de gestor de projecto descreve alguém que lidera a 

construção de um estádio de futebol, uma colheita de fundos para uma 

associação sem fins lucrativos ou o desenvolvimento de uma aplicação de 

comércio electrónico. Todos estes exemplos convergem para um único 

ponto: independentemente da indústria é necessário perceber os problemas 

existentes quando se pretende gerir um projecto com sucesso. O grande 

desafio do gestor de projecto é perceber os conceitos da GP e determinar 

que ferramentas e técnicas devem ser aplicadas e como devem ser 

aplicadas em projectos específicos (Schwalbe, 2002). 

3.2  Técnicas e metodologias de gestão de projectos 

Um framework muito divulgado de GP é o Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK) do Project Management Institute (PMI). O PMI procura 
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definir todas as áreas de conhecimento usualmente aceites como sendo 

exigidas por um gestor de projecto numa tentativa de definir um standard e 

melhorar o processo de gestão de projecto (PMI, 2000). 

O PMBoK inclui, para além do custo, tempo e qualidade, métodos para gerir 

a integração, o âmbito, recursos, risco, pessoas e comunicação. Estes 

métodos encontram-se integrados através de cinco processos que se 

aplicam a todas as áreas do conhecimento: inicialização, planeamento, 

execução, controlo e fecho.  

Outros frameworks, como o Centre for Research in the Management of 

Projects Body of Knowledge (CRMP BoK), expande as áreas tradicionais do 

PMBoK incorporando áreas adicionais pertinentes ao corpo de 

conhecimento de GP, tais como tecnologia, desenho, aspectos humanos, 

considerações ambientais, finanças, marketing, enquadramento estratégico 

do negócio e gestão (Morris, 2001). 

3.3 Gestão de projectos nas tecnologias de informação e 
comunicação 

Durante um período de vinte anos a tecnologia do hardware e do software 

utilizada no desenvolvimento de SI mudou radicalmente. Nos anos 80, com 

base na evolução do hardware, o custo de desenvolvimento de um novo 

sistema transferiu-se do hardware para o software. Deste modo, os métodos 

aplicados na engenharia de sistemas concentraram-se no software 

(Horowitz e Lambert, 2006). 

Nas últimas décadas os projectos de software atingiram índices de 

insucesso elevado (Standish Group, 2004). No entanto, medir o sucesso 

dos projectos de TIC é complexo devido às várias definições de sucesso. 

De uma forma simplista, sucesso pode ser medido em termos de satisfação 

de prazos, orçamentos e funcionalidades ou serviços entregues (Standish 

Group, 1998). 

A análise do relatório Chaos do Standish Group (Standish Group, 2001; 

Standish Group, 2004; Standish Group, 2006) ao longo dos últimos anos 
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mostra uma melhoria significativa nos aspectos de entrega de projecto 

“dentro do orçamento e de acordo com a especificação”. O número de 

falhas também foi reduzido significativamente, considerando que o número 

de projectos duplicou em oito anos de pesquisa. Contudo, quase metade 

dos projectos mantém-se no estado de desafio (challenged) conforme 

indicado na tabela 3.1. De acordo com o Standish Group, isto significa que à 

data estes projectos ultrapassavam o tempo e orçamento previstos ou 

estavam sub-especificados. 

Estado 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 

Sucesso 16% 27% 26% 28% 34% 29% 35% 

Falha 31% 40% 28% 23% 15% 18% 19% 

Desafio 53% 33% 46% 49% 51% 53% 46% 

Tabela 3.1: Taxa de sucesso de projectos de tecnologias de informação e comunicação 

Fonte: Coligido a partir dos relatórios do Standish Group e de Schwalbe (Schwalbe, 2002) 

De modo a evitar as usuais falácias sobre os baixos retornos nos grandes 

investimentos em TIC, o sucesso dos projectos de TIC deve também ser 

medido em termos do valor proporcionado aos accionistas da empresa e da 

sua contribuição para que a empresa atinja os seus objectivos estratégicos 

(Shenhar et al., 1996). O critério que tem precedência depende da natureza 

do projecto, dos seus objectivos e da política ou cultura das organizações 

envolvidas. Outras perspectivas sobre falha e sucesso foram alvo de estudo 

de Linberg (Linberg, 1999) que aponta como relevante a gestão de 

expectativas realizadas. 

Apesar destas visões mais abrangentes sobre a definição de sucesso e 

falha dos projectos de TIC, os técnicos e os gestores sentiram (e sentem) a 

necessidade de respostas da gestão de projecto específicas para as 

realidades dos projectos de software (Hughes e Cotterell, 2002). Surgiu 

então a área do Software Project Management (SPM). A SPM envolve a 

gestão de todos os aspectos e assuntos que estão relacionados com o 
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desenvolvimento de um projecto de software, nomeadamente identificação 

do âmbito e dos objectivos dos projectos, monitorização e controlo, gestão 

do risco, controlo e alocação de recursos bem como ainda a gestão de 

contratos, qualidade e equipas. Inicialmente foram aplicadas ao 

desenvolvimento de software as técnicas tradicionais de GP. Existem 

diversas abordagens standard de GP que são aplicáveis a diferentes áreas 

do SPM, tais como PMBoK (PMI, 2000), PRINCE2 (Commerce, 2005) e 

BS6079 (Institute, 2000).  

Apesar disso, ao longo do tempo os métodos da GP não endereçavam as 

características únicas do desenvolvimento de software (Hughes et al., 

2002). Isto levou ao desenvolvimento da SPM como uma área de aplicação 

e de estudo independente. 

3.4  Conceitos da área de gestão de projectos 

Em seguida são apresentados os principais conceitos utilizados no domínio 

do estudo da GP. As definições utilizadas provêm do PMBoK (PMI, 2000) e 

de Kathy Schwalbe (Schwalbe, 2002). As definições baseadas nestas 

referências dão o contexto necessário para análises posteriores. Sempre 

que adequado são explicitamente introduzidos na discussão outros autores. 

Os projectos distinguem-se das tarefas operacionais habituais no sentido 

em que são temporários, são únicos, tem um objectivo específico, têm uma 

data de início e de fim e requerem um conjunto diverso de RH com 

conhecimentos e competências necessários às tarefas a realizar (PMI, 

2000). 

Numa organização, num dado momento, realizam-se diversos projectos em 

simultâneo. Um programa consiste num conjunto de projectos geridos de 

uma forma coordenada. 

A escolha dos projectos que devem ser desenvolvidos exige 

frequentemente uma avaliação das várias hipóteses possíveis, enquadrada 

com o plano estratégico da organização (Laudon e Laudon, 2006). Existem 
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várias técnicas que ajudam na selecção dos projectos, embora não se trate 

de uma ciência exacta, tais como:  

� Concentração nas necessidades que a organização como um todo 

identifica como sendo importantes e prioritárias; 

� Categorização dos projectos de TIC em projectos de baixa, média ou 

alta prioridade, considerando critérios como, entre outros, problemas, 

oportunidades, directivas ou a duração que tornem mais evidente a 

escolha; 

� Análise financeira das várias hipóteses de projectos, como por exemplo, 

net present value1, return on investment2 ou payback analysis3. 

Decididos quais os projectos que fazem parte do programa, é necessário 

concretizá-los efectuando a gestão de cada projecto. 

A figura 3.1 apresenta um framework que contém os elementos principais 

da GP: os actores (stakeholders) do projecto, as áreas de conhecimento 

(knowledge areas) e as ferramentas e técnicas utilizadas (tools and 

techniques).  

                                                

 

1 O Net Present Value de um investimento e/ou projecto é a diferença entre o valor 

presente da soma dos fluxos de entrada de dinheiro que se esperam do investimento e o 

valor presente da quantia investida inicialmente. Esta abordagem permite considerar o 

factor da desvalorização do capital ao longo do tempo. 

2 O Return On Investment é um indicador de desempenho de um investimento e/ou 

projecto e de comparação entre investimentos e/ou projectos. Corresponde ao rácio entre o 

dinheiro ganho (ou perdido) num investimento e/ou projecto e o dinheiro investido nesse 

projecto e/ou investimento (a valores presentes).  

3 O Payback corresponde ao tempo que demora a recuperar o valor investido nos custos 

de instalação de um investimento e/ou projecto. 
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Os actores são as pessoas envolvidas ou afectadas pelo projecto e pelas 

actividades do projecto, tais como o patrocinador do projecto, a equipa do 

projecto, pessoal de suporte, operadores, utilizadores, fornecedores e até 

mesmo oponentes ao projecto.  

As necessidades das pessoas e as suas expectativas são importantes no 

início e ao longo da vida do projecto. 

 

Figura 3.1: Framework de gestão de projectos 

Fonte: Adaptado de (Schwalbe, 2002) 

Os gestores de projecto devem estabelecer um bom relacionamento com os 

vários actores de modo a assegurar que as suas necessidades e 

expectativas são compreendidas, geridas e atingidas. 

3.5 As principais áreas de conhecimento da gestão de projectos 

Na figura 3.1, as áreas de conhecimento descrevem as competências chave 

que os gestores de projecto devem desenvolver. No centro estão as nove 

áreas da GP segundo o PMBoK (PMI, 2000) e Kathy Schwalbe (Schwalbe, 

2002). As quatro áreas base da GP são: gestão do âmbito, gestão do 

tempo, gestão do custo e gestão da qualidade. Estas são consideradas 
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como áreas base uma vez que levam à concretização de objectivos 

específicos do projecto: 

� A gestão do âmbito consiste na definição e na gestão de todo o trabalho 

necessário para a realização, com sucesso, do projecto; 

� A gestão do tempo envolve estimar a duração do projecto, desenvolver 

um calendário do projecto e assegurar a conclusão a tempo do projecto; 

� A gestão do custo prepara e gere o orçamento do projecto; 

� A gestão da qualidade garante que o projecto satisfará as necessidades 

na medida em que foram requeridas. 

As restantes quatro áreas de conhecimento são a gestão de RH, de risco, 

de comunicação e de compras. Estas são consideradas como áreas 

facilitadoras porque são os meios através dos quais os objectivos do 

projecto são atingidos: 

� A gestão de RH preocupa-se em tornar efectiva a participação das 

pessoas envolvidas no projecto; 

� A gestão da comunicação envolve gerar, agregar, distribuir e armazenar 

a informação do projecto; 

� A gestão do risco identifica, analisa e elabora respostas aos riscos 

associados ao projecto; 

� A gestão das compras trata da identificação e aquisição de produtos ou 

serviços que são necessários ao projecto e que se encontram fora da 

organização. 

A gestão da integração é a área que afecta e é afectada por todas as outras 

áreas de conhecimento. Os gestores de projecto devem ter conhecimento e 

competências em todas as nove áreas. 

As técnicas e as ferramentas auxiliam os gestores de projecto e as equipas 

de projecto na execução das suas tarefas nas diversas áreas de 
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conhecimento. Na secção seguinte serão descritas mais em detalhe as 

áreas de conhecimento que a GP envolve. 

3.5.1 Gestão da integração 

A gestão de integração envolve coordenar todas as outras áreas de 

conhecimento ao longo do ciclo de vida de um projecto. Pretende-se 

garantir que todos os elementos do projecto se encontram realizados e 

concluídos no tempo certo para que este se finalize com sucesso. 

Os processos principais envolvidos na gestão de integração são: 

� Desenvolvimento do plano de projecto: que consiste em colocar os 

resultados dos outros processos de planeamento de uma forma 

consistente e coerente num único documento; 

� Execução do plano de projecto: que consiste na execução do plano de 

projecto através da realização das actividades nele incluídas; 

� Controlo integrado da mudança: que envolve coordenar as mudanças ao 

longo de todo o projecto e em todas as áreas envolvidas e efectadas 

pela mudança. 

3.5.2 Gestão do âmbito 

O âmbito refere-se a todo o trabalho envolvido na criação dos produtos do 

projecto e dos processos usados na sua criação. 

Os actores do projecto têm de chegar a um acordo sobre quais devem ser 

os produtos do projecto e como devem ser produzidos. 

A gestão do âmbito inclui os processos envolvidos na definição e no 

controlo do que deve estar e não deve estar incluído no projecto. O 

objectivo é garantir que a equipa de projecto e os restantes actores têm o 

mesmo entendimento sobre que produtos serão realizados como resultado 

do projecto e que processos serão usados na sua concretização. 
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Os principais processos envolvidos na gestão do âmbito são: 

� Iniciação: que implica o compromisso da organização para o início ou 

para a continuação para uma nova fase de um projecto. Um dos 

artefactos (deliverables) dos processos de iniciação é a declaração do 

projecto (project charter) que é um dos documentos chave não só para 

formalizar o reconhecimento da existência de um projecto como também 

para dar uma visão abrangente sobre o projecto; 

� Planeamento do âmbito: que envolve o desenvolvimento de documentos 

que fornecem a base para futuras decisões de projecto, incluindo os 

critérios para determinar se um projecto ou fase foi completado com 

sucesso. A equipa de projecto realiza o documento de âmbito do 

projecto e o plano de projecto como resultado do processo de 

planeamento do âmbito; 

� Definição do âmbito: consiste na subdivisão dos artefactos do projecto 

em componentes menores e mais geríveis. Resulta deste processo uma 

estrutura de artefactos a produzir denominada work breakdown 

structure; 

� Verificação do âmbito: formalização da aceitação do âmbito do projecto. 

Actores chave do projecto, tais como o cliente e o patrocinador, aceitam 

formalmente os artefactos do projecto durante este processo; 

� Controlo da mudança de âmbito: gerir as mudanças de âmbito e os seus 

impactos. As mudanças de âmbito, acções correctivas e as lições 

aprendidas são os artefactos deste processo. 

3.5.3 Gestão do tempo 

O tempo passa sempre, aconteça o que acontecer num projecto. A gestão 

de tempo consiste, numa forma simplista, em garantir que o projecto se 

conclui no tempo previsto.  
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Os principais processos envolvidos na gestão de tempo são: 

� Definição das actividades: identificação específica e detalhada das 

actividades que a equipa de projecto e restantes actores têm de realizar 

de modo a produzir os artefactos do projecto. Uma actividade ou tarefa é 

um elemento de trabalho que representa uma parte do projecto e que 

ocorre durante um período de tempo, duração esperada, tem um custo e 

recursos associados. Estes elementos de trabalho encontram-se 

usualmente na work breakdown structure; 

� Sequenciação das actividades: identificação e documentação das 

relações entre as actividades dos projectos; 

� Estimativa da duração das actividades: estimativa do número de 

períodos de trabalho necessário para completar cada actividade; 

� Desenvolvimento do calendário do projecto: análise da sequência das 

actividades, as estimativas de duração e os requisitos de recursos de 

modo a criar o calendário do projecto; 

� Controlo do calendário: controlo e gestão de mudanças ao cronograma.  

3.5.4 Gestão do custo 

A gestão do custo de um projecto procura garantir que este é completado 

dentro do orçamento aprovado. Os gestores de projecto têm de garantir que 

os seus projectos estão bem definidos, tem estimativas de tempo e de 

orçamento realísticas e que estão envolvidos na sua definição e aprovação. 

Os processos da gestão do custo são: 

� Planeamento de recursos: determinar que recursos (pessoas, 

competências, equipamento e materiais) e que quantidades se devem 

utilizar para realizar as actividades do projecto. A saída do planeamento 

de recursos é uma lista de requisitos de recursos; 

� Estimativa de custos: consiste em desenvolver uma estimativa dos 

custos dos recursos necessários à realização do projecto. As principais 
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saídas do processo de estimativa de custos são as estimativas, a 

documentação de suporte a essas estimativas e o plano da gestão de 

custos; 

� Baseline de custo: alocação do custo estimado aos itens individuais de 

trabalho permitindo criar uma baseline para medição do desempenho. A 

principal saída deste processo é, pois a baseline de custos; 

� Controlo de custos: controlo das mudanças ao orçamento do projecto. 

As principais saídas do processo são estimativas de custos revistas, 

actualizações do orçamento, acções correctivas, estimate at completion, 

estimativa do custo do projecto com base no desempenho até ao 

momento, e lições aprendidas. 

3.5.5 Gestão da qualidade 

A definição do significado de qualidade é um algo de difícil. Segundo a 

International Organization for Standardization qualidade é “a totalidade das 

características de uma entidade que permitem satisfazer necessidades 

explícitas ou implicadas” (Standardization, 2006). O grande objectivo da 

gestão da qualidade é o de assegurar que o projecto satisfaz as 

necessidades que levaram à sua realização. A gestão da qualidade envolve 

atingir ou exceder as expectativas dos clientes. No entanto é necessário 

perceber bem o que significa qualidade para o cliente. Em última análise é o 

cliente que decide o que significa “qualidade aceitável”. A gestão da 

qualidade envolve três processos principais: 

� Qualidade do planeamento: identificação que standards de qualidade 

são relevantes para o projecto e como os satisfazer; 

� Garantia de qualidade: avaliação periódica do desempenho do projecto 

de modo a assegurar que o projecto satisfará os standards de qualidade 

especificados; 

� Controlo de qualidade: consiste em monitorizar os resultados do projecto 

de modo a, por um lado, assegurar que estes estão em conformidade 
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com os standards especificados e, por outro, a procurar formas de 

melhorar a qualidade global do projecto. 

3.5.6 Gestão de recursos humanos 

A gestão de RH procura a melhor utilização das pessoas envolvidas no 

projecto. Nos RH de um projecto incluem-se todos os actores do projecto: 

patrocinadores, clientes, os membros da equipa de projecto, pessoal de 

suporte, fornecedores, entre outros. Os principais processos envolvidos na 

gestão de RH são: 

� Planeamento organizacional: identificar, atribuir e documentar os perfis 

dos membros da equipa do projecto, responsabilidades e relações 

hierárquicas. As saídas-chaves deste processo incluem os papéis e as 

atribuições de responsabilidades (usualmente apresentadas sob a forma 

de uma matriz) e o organograma do projecto; 

� Aquisição do staff: que envolve ir buscar, ou garantir a disponibilidade, 

do pessoal necessário ao projecto; 

� Desenvolvimento da equipa: implica a construção de um conjunto de 

competências individuais de modo a conseguir um desempenho de 

equipa (e não apenas de grupo), onde o desempenho final é maior do 

que o da soma das partes. 

3.5.7 Gestão da comunicação 

O objectivo da gestão da comunicação num projecto é garantir a recolha, o 

armazenamento, a geração apropriada e a tempo, a disseminação e a 

disponibilidade da informação do projecto. 

Os principais processos da gestão da comunicação são: 

� Plano de comunicações: consiste em determinar a informação 

necessária para cada actor e quais as necessidades de comunicação 

entre eles. Corresponde a responder às questões: Quem precisa de 

informação? De que informação? Quando e como deve ser fornecida? 
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� Distribuição da informação: garantir que a informação é disponibilizada 

atempadamente; 

� Geração de relatórios de desempenho: recolha e disseminação de 

informação de desempenho incluindo relatórios de estado, medição de 

progresso e previsões; 

� Fecho administrativo: gerar, recolher e disseminar informação para 

formalizar a conclusão de fase ou projecto. 

3.5.8 Gestão do risco 

A gestão do risco consiste em identificar, analisar e responder ao risco ao 

longo da vida de um projecto. Envolve detectar potenciais problemas e os 

seus impactos no caso de ocorrerem, para que seja possível colocar em 

prática um conjunto de acções que previna/minore esses efeitos.  

Os principais processos envolvidos na gestão do risco são: 

� Planeamento da gestão do risco: decidir como abordar e planear as 

actividades de gestão do risco para o projecto. As saídas deste projecto 

são o planeamento da gestão do risco, as categorias do risco e 

informação de histórico; 

� Identificação do risco: determinar que riscos são passíveis de afectar o 

projecto e documentar as características de cada um deles. As saídas 

do planeamento da gestão do risco são as entradas deste processo; 

� Análise qualitativa do risco: caracterização e análise dos riscos 

ordenando por prioridades os seus efeitos nos objectivos do projecto. 

Após a identificação dos riscos, a equipa de projecto pode criar um 

ranking dos riscos do projecto; 

� Análise quantitativa do risco: consiste em medir a probabilidade e as 

consequências dos riscos e estimar os seus efeitos nos objectivos dos 

projectos (análise de impacto). Com base neste trabalho é possível 

estimar probabilidades de cumprimento dos objectivos do projecto; 
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� Plano de resposta ao risco: plano de medidas concretas que permitam 

prevenir os riscos ou que possam fazer face a riscos que se venham a 

verificar; 

� Controlo e monitorização do risco: acompanhamento dos riscos, 

verificação da sua evolução, identificação de novos riscos, actualização 

do estado dos riscos, da sua probabilidade de ocorrência, e dos seus 

planos de resposta. 

3.5.9 Gestão de aquisições 

A gestão de aquisições inclui os processos necessários para a aquisição a 

terceiros de bens e/ou serviços para a realização do projecto. Os processos 

principais são: 

� Planeamento das aquisições: envolve determinar o que comprar e 

quando. É preciso decidir de que se vai fazer outsourcing, determinar o 

tipo de contrato e criar uma declaração de trabalho; 

� Plano de socilitações: consiste em desenvolver documentos como um 

Request For Proposal e desenvolver critérios de avaliação de propostas; 

� Solicitações: obtenção de cotações e propostas associadas; 

� Selecção de fornecedores: este processo avalia as várias ofertas dos 

fornecedores, negocia os contratos e atribui um contrato a um 

fornecedor;  

� Administração de contratos: consiste na gestão da relação com o 

fornecedor e inclui o acompanhamento do desempenho, a realização de 

pagamentos e a gestão das mudanças ao contrato; 

� Fecho de contratos: verificação do produto ou serviço, aceitação formal 

e auditoria do contrato. 

3.6 Ciclo de vida do projecto 

Para lidar com o grau de incerteza inerente a qualquer projecto, este é 

decomposto num conjunto de fases a que se dá o nome de ciclo de vida do 
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projecto. As fases de um projecto variam de acordo com o projecto em si e 

com a indústria a que diz respeito. No entanto, algumas fases são comuns a 

todos os projectos: concepção, desenvolvimento, implementação e fecho. 

As duas primeiras, concepção e desenvolvimento, são referidas como as 

fases de estudo de viabilidade e as duas últimas, implementação e fecho, 

como as fases de aquisição.  

Na fase da concepção é feita uma descrição breve do projecto com a 

motivação para o desenvolvimento do projecto, os conceitos base, um plano 

de trabalho de alto nível e uma estimativa de custo. No final desta fase a 

gestão de projecto deve entregar um relatório e uma apresentação com 

esta informação. O relatório e a apresentação são exemplos de artefactos 

resultantes (deliverables) de uma fase. Um artefacto, também denominado 

de uma entrega, é um produto produzido como parte de um projecto. 

Após a fase de concepção estar completa e a passagem à próxima fase 

estar aprovada pela organização, segue-se o desenvolvimento, onde a 

equipa de projecto desenvolve um plano mais detalhado, uma estimativa de 

custo mais precisa e um plano de trabalho mais elaborado. 

A terceira fase é a implementação. Nesta fase a equipa de projecto 

desenvolve o trabalho necessário à realização do projecto. Cria para isso 

uma estimativa de custo definitiva, segue um calendário detalhado de 

trabalho e gera relatórios de evolução do projecto para os actores. 

Na última fase, a fase de fecho, todo o trabalho deve ser completado e 

deve-se proceder à aceitação do projecto por parte do cliente. A equipa de 

projecto deve documentar as suas experiências e as lições aprendidas.  

Com base nos artefactos produzidos, o projecto é avaliado no final de cada 

fase. Só então se decide se este deve prosseguir para a fase seguinte. 

Deste modo, para avaliar o progresso do projecto, para garantir que 

continua no bom caminho, para corrigir eventuais desvios, ocorrem, no final 

de cada uma das fases, as chamadas revisões de fase (phase exits ou kill 
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points). Desta forma é possível avaliar e controlar os custos e os riscos 

associados ao projecto. 

Em cada fase decorrem processos associados a cada uma das áreas de 

conhecimento anteriormente apresentadas. 

No contexto do PMBoK (PMI, 2000), um processo é um conjunto de acções 

que visa produzir um resultado. No caso dos processos de gestão, o 

resultado pretendido é a descrição detalhada das actividades e respectiva 

organização de forma a completar o projecto. Os processos de gestão das 

nove áreas de conhecimento pertencem a um dos cinco grupos possíveis: 

� Iniciação – processos que autorizam a fase ou projecto; 

� Planeamento – processos que definem e refinam os objectivos do 

projecto determinando o melhor curso de acção a seguir; 

� Execução – processos responsáveis pela coordenação de pessoas e 

recursos para levar a cabo o plano de projecto; 

� Controlo – processos que controlam e asseguram que os objectivos do 

projecto são alcançados; 

� Encerramento – contém os processos que permitem formalizar o 

encerramento de uma fase ou do próprio projecto. Um projecto só 

transita para a fase seguinte se a fase anterior for formalmente 

encerrada, excepto se o risco for aceitável e as fases decorrerem 

paralelamente (fast tracking). Um projecto é declarado como concluído 

quando todas as suas fases forem totalmente encerradas. 

A figura 3.2 ilustra a distribuição dos grupos de processos relativamente a 

qualquer fase do projecto. 

Dentro da mesma fase os vários grupos estão interligados, as saídas de um 

grupo constituem as entradas para os processos de outro grupo (ver figura 

3.3).
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Figura 3.2: Sobreposição dos grupos de processos em cada fase 

Fonte: Adaptado de (PMI, 2000) 

 

Figura 3.3: Ligações entre os grupos de processos em cada fase 

Fonte: Adaptado de (PMI, 2000) 
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Cada processo é caracterizado por um conjunto de entradas, um conjunto 

de saídas e técnicas e ferramentas utilizadas para as produzir. 

Podemos ver na figura 3.4 a interacção entre fases: 

 

 

Figura 3.4: Interacção entre fases 

Fonte: Adaptado de (PMI, 2000) 

3.7 Desenvolvimento de projectos e desenvolvimento de 
sistemas 

É importante distinguir entre desenvolvimento de sistemas e 

desenvolvimento de projectos. 

Os profissionais das TIC estão familiarizados com o conceito de ciclo de 

vida de desenvolvimento de sistemas (systems development life cycle), 

usado para descrever as fases envolvidas no desenvolvimento e 

manutenção dos SI. Estas fases são usualmente descritas como 

planeamento, análise, desenho, implementação e suporte de SI. Outro 

conceito familiar é o de engenharia de software que é a área de 

conhecimento que estuda os princípios, metodologias, modelos, técnicas e 

ferramentas do desenvolvimento de software. 

Alguns dos modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas mais 

conhecidos são o modelo Linear Sequencial (waterfall), o modelo Espiral 

win-win de Boehm, o modelo Incremental, o modelo Rapid Application 
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Development (RAD), o modelo Prototipagem, os modelos Ágeis e o Rational 

Unified Process (RUP) da Rational. 

O modelo Linear Sequencial apresenta uma sequência de passos bem 

definidos para o desenvolvimento de sistemas. Uma vez concluído um dos 

passos não é possível, segundo o modelo, voltar ao passo anterior. Por este 

motivo, aspectos importantes como a gestão da mudança de requisitos e 

controlo de versões, a título de exemplo, não são abrangidos pelo modelo. 

Apesar das grandes limitações que apresenta, este modelo representa uma 

referência da engenharia de software por ter sido o primeiro modelo de 

desenvolvimento estruturado de sistemas.  

O modelo Espiral introduziu os conceitos de gestão de risco e de 

desenvolvimento com base em iteracções.  

O modelo Incremental assenta no desenvolvimento de software baseado 

em versões em que cada versão adiciona funcionalidades à versão anterior, 

aproximando-se assim progressivamente dos requisitos do produto e 

permitindo a evolução dos mesmos. 

O modelo RAD tem como objectivo a produção rápida de sistemas com o 

menor sacrifício da qualidade e inclui quatro fases: planeamento de 

requisitos, desenho das interfaces para o utilizador, construção e 

finalização. As ferramentas RAD potenciam a rápida prototipagem e a 

geração do código. 

O modelo Protótipagem é utilizado quando é necessário clarificar de uma 

forma rápida e eficaz os requisitos do utilizador. 

Os modelos Ágeis, como o Extreme, são baseados em quatro valores: 

comunicação, simplicidade, feedback, e coragem. São modelos 

incrementais que se baseiam em desenvolvimento rápido de pequenas 

releases. Com o feedback adequado estas releases vão sendo 

continuamente revistas até se atingirem os objectivos. 
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Por fim, o RUP é um modelo de desenvolvimento orientado à formalidade e 

à documentação, sendo aplicado a projectos de grande dimensão. 

Todos estes modelos são exemplos de ciclos de vida de desenvolvimento 

de sistemas, existindo inúmera informação sobre esta área (Boehm, 1996; 

Kruchten, 1996; Pressman, 2000; Pfleeger, 2001; Ghezzi et al., 2003). O 

tipo de software e a complexidade do SI a ser desenvolvido determina que 

modelo utilizar. 

É importante distinguir os conceitos de ciclo de vida de um projecto e ciclo 

de vida de desenvolvimento de sistemas.  

Por exemplo, a fase de planeamento para um novo SI pode incluir um 

projecto para a contratação de uma empresa externa para ajudar a 

identificar e avaliar as várias hipóteses para o desenvolvimento de uma 

aplicação em particular, tal como um novo sistema de processamento de 

encomendas ou de gestão de stocks. Esta fase pode incluir tarefas como a 

realização de um inquérito aos utilizadores sobre os actuais SI utilizados 

actualmente na organização. Por outro lado, a fase de análise dos sistemas 

pode incluir um projecto para redesenhar processos para uma dada área de 

negócio. Pode também abranger um projecto para criar novos modelos de 

dados (ou reformular existentes).  

Todos estes exemplos mostram que os produtos de TIC de dimensão 

considerável são compostos de vários projectos, onde são aplicados os 

princípios, as metodologias, as técnicas e as ferramentas de GP. 

No desenvolvimento de SI a GP é uma actividade ortogonal mas sempre 

presente, ou seja, é realizada em todas as fases de qualquer modelo de 

desenvolvimento do produto. Por este motivo a GP é tão fundamental nas 

TIC (Schwalbe, 2002). 
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3.8 Novas abordagens e oportunidades de investigação na área 
da gestão de projectos 

De acordo com estudos efectuados (Standish Group, 1996; Demarco, 1997; 

Standish Group, 1998; Yetton et al., 2000; Ewusi-Mensah, 2003; Jones, 

2004; Kappelman et al., 2006), alguns dos principais aspectos que 

aumentam a probabilidade de falhas dos projectos de TIC são: 

� Falta de especificação e visão clara dos requisitos; 

� Expectativas irrealistas devido à má estimativa e a constrangimentos 

políticos nas organizações; 

� Falta de decomposição do projecto, ou seja, o nível de detalhe em que o 

projecto é decomposto não é o suficiente para se realizar uma boa 

estimativa de âmbito, duração, recursos necessários e custos 

associados; 

� Má gestão de RH e de conflitos; 

� Falta de apoio e de focus no projecto por parte dos actores do projecto; 

� Falta de focus estratégico e de apoio da gestão de topo. 

O facto do insucesso dos projectos de TIC ser ainda significativo e o facto 

de se conseguirem identificar aspectos chave como causas das suas falhas 

levam a que a investigação prossiga na procura de metodologias, 

frameworks, métodos, técnicas e ferramentas com vista a melhorar o 

desenho, a implementação e, em última instância, o sucesso dos projectos, 

com o objectivo de dar resposta às necessidades particulares e específicas 

da GP de projectos em TIC. 

Neste contexto, surge, na área da análise e especificação de requisitos, 

uma nova área de estudo Requirements Interaction Management (Robinson 

et al., 2003) que procura analisar se um sistema pode satisfazer um 

determinado conjunto de requisitos em simultâneo. A satisfação de um 

requisito pode invalidar a satisfação de outros (Lamsweerde, 2000). Dada a 

dimensão dos projectos de TIC e reconhecendo-se que os erros de 
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concepção são os mais difíceis de rectificar é relevante identificar e gerir, 

aquando da análise e especificação de requisitos, as relações críticas que 

existem entre eles e que não são óbvias sem a ajuda de métodos 

específicos. 

Na área das estimativas de recursos existem novas abordagens, como um 

modelo causal proposto por Fenton (Fenton et al., 2004) que permite 

incorporar não só dados de histórico de projectos como ainda a experiência 

de peritos. Deste modo é possível ultrapassar os modelos baseados no 

cálculo da dimensão do problema, como os métodos do número das linhas 

de código e, mais tarde, o dos pontos de função, que não tinham em conta 

factores como as pessoas e as suas competências e os processos. 

A gestão de expectativas e adequação das competências às novas práticas 

implementadas para controlo de projectos surge também como um desafio. 

Os aspectos da gestão de RH têm sido objecto de inúmeros estudos desde 

a vertente da gestão de conflitos (Barki e Hartwick, 2001) até à vertente da 

diversidade da constituição das equipas (Klein et al., 2002) e da suas 

relações pessoais (Aiken, 2004), em ambos os casos de modo a reduzir o 

risco dos projectos. Nesse sentido é importante que os gestores de projecto 

percebam como os vários tipos de riscos afectam os resultados dos 

projectos (Wallace e Keil, 2004). 

Com o objectivo de incorporar os aspectos estratégicos e de focus, quer da 

gestão de topo quer dos actores do projecto, surgem novas abordagens 

como, por exemplo, a aplicação dos conceitos de Balanced Scorecard 

(Schwartz, 2008), utilizadas na gestão estratégica e do desempenho das 

organizações, à GP de TIC (Brock et al., 2003). 

Surge então a oportunidade de desenvolver novas práticas com a missão 

de endereçar os desafios estratégicos para uma gestão mais eficaz e 

adaptada às novas necessidades. 
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Tradicionalmente os projectos de TIC eram concretizados pela equipa de 

projecto e restantes actores do projecto numa única localização geográfica 

e com elementos culturalmente próximos. Contudo, devido à globalização e 

aos avanços nas tecnologias da computação, esta realidade alterou-se, 

sendo desenvolvidos e entregues em ambientes distribuídos e 

colaborativos. Isto significa que os tradicionais métodos de GP não 

respondem às complexidades adicionais que se encontram num sistema 

distribuído. Tornam-se necessários níveis elevados de colaboração, 

interdependência entre tarefas e distribuição ao longo do tempo, espaço e 

tecnologia (Nienaber e Cloete, 2003). Estes novos desafios, derivados da 

globalização e dos avanços da tecnologia e da sua diversidade levam ao a 

que surjam ferramentas baseadas em agentes de software (Krupansky, 

2003; Nienaber et al., 2003) de suporte aos processos da GP, de novos 

estudos sobre a gestão de RH em ambientes virtuais (Beise, 2004) e da 

gestão de configurações (Estublier et al., 2005; Nguyen et al., 2005). 

Um dos grandes desafios da actualidade situa-se na GP em que se exige a 

coordenação de equipas provenientes de diferentes áreas tecnológicas e de 

várias práticas. 

A evolução das tecnologias levou ainda a que o processo de 

desenvolvimento de novos SI evoluísse do desenvolvimento à medida para 

a agregação de componentes off-the-shelf (Commercial Off-The-Shelf 

software). Esta mudança reduziu de uma forma significativa os custos e 

tempos de desenvolvimentos em projectos de e-business (Horowitz et al., 

2006). Trouxe, no entanto, novos riscos e novos desafios à GP. Os 

métodos, as técnicas, a gestão de RH, de comunicação e todos os aspectos 

relacionados com a GP, são totalmente diferentes dos projectos de 

desenvolvimento de software tal como os conhecíamos (Horowitz et al., 

2006). 

Cumpriu-se, neste capítulo, o objectivo de identificação dos condutores 

contemporâneos da GP, de modo a caracterizar o seu estado da arte, 
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tendências actuais e principais problemas. Foi ainda possível abordar os 

aspectos fundamentais da GP aplicada a projectos de TIC e da 

complexidade que estes apresentam face a outras áreas onde a GP está 

mais consolidada e desenvolvida. No capítulo seguinte apresenta-se o 

projecto de investigação seguido neste estudo. 
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4. Projecto de investigação 
 

A escolha de qual a melhor metodologia a seguir num projecto de 

investigação é um assunto complexo e, por isso, sem respostas óbvias 

(Amaral, 1994; Varajão, 2002). 

Na área dos SI, devido à sua complexidade e natureza multidisciplinar 

(Venkatraman, 1986) esta realidade é ainda mais evidente (Galliers, 1992). 

O método de investigação a utilizar deverá ser o adequado ao problema em 

estudo (Amaral, 1994). 

Na sequência de uma análise detalhada do problema, dos aspectos 

relevantes na elaboração de um trabalho científico, das diferentes 

abordagens e métodos, concluíu-se que um método de investigação que 

possibilitasse a verificação de um conjunto de proposições e a 

caracterização da área de conhecimento seria particularmente adequado 

aos objectivos pretendidos. Estes objectivos consistem em identificar e 

caracterizar os factores considerados relevantes num projecto de SI de 

Contact Center. 
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A figura 4.1 apresenta as fases seguidas no projecto de investigação. Numa 

fase preliminar procedeu-se à definição da área de estudo, seguida da 

concepção do projecto de investigação. As fases seguintes foram 

estabelecidas de acordo com o método de investigação escolhido. 

2. Concepção do projecto de 
investigação

3.3 Recolha de dados

5. Análise e discussão dos 
resultados

6. Conclusão do projecto de 
investigação

3.4 Tratamento dos dados

3. Método de investigação 

1. Definição da área de estudo

3.1 Formulação de proposições

3.2 Selecção da amostra e 
construção de procedimentos

 

Figura 4.1: Projecto de investigação 
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As diversas actividades do processo estão inter-relacionadas, não sendo 

este simplesmente sequencial.  

A actividade de revisão bibliográfica acompanhou todo o processo de 

investigação. 

Nas secções seguintes apresentar-se-ão detalhadamente as várias etapas 

do projecto de investigação. 

4.1 Definição da área de estudo 

O trabalho de doutoramento proposto insere-se na área de intervenção dos 

SI e, dentro desta, no domínio da GP de SI aplicada aos Contact Centers. 

O presente trabalho decorre naturalmente do conjunto de trabalhos 

efectuados anteriormente nesta área, os quais se encontram resumidos na 

tabela 4.1.  

Ano Actividades Entidades 

2002-2004 

Consultor técnico da Portugal Telecom para a área de CRM e Contact Centers para 

pequenas e médias empresas. 

Consultor técnico do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) no 

levantamento das necessidades, análise e definição da solução estratégica para o 

Contact Center do IEFP. 

Co-Fundador de empresa que opera na área de soluções de CRM para Pequenas e 

Médias Empresas. 

IWB Consultoria 

Informática, Lda 

2000-2002 

Gestão de Produto e Desenvolvimento de Negócio do produto Altitude Customer 

comercializado em parceria com a Portugal Telecom: 

� Gestão do projecto; 

� Análise das necessidades de mercado; 

� Análise competitiva do produto face à concorrência. 

Altitude 

Software, SA 

1998-2000 

Co-Fundador de empresa de consultoria em informática. Trabalho desenvolvido: 

� Participação em projectos de desenvolvimento de software, nomeadamente: 

� Realização da extranet de apoio ao suporte técnico da EASYPHONE: permitir 

às filiais e aos clientes nacionais e estrangeiros reportar e saber o estado de 

problemas reportados; 

Sintropia 

Consultoria 

Informática, Lda 
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� Consultoria Técnica na Telesp Celular em São Paulo (Brasil): 

� Soluções técnicas para optimizar Contact Centers; 

� Formação técnica a equipa de consultores; 

� Participação no projecto Global Shop, o primeiro centro comercial virtual com 

hipermercado on-line em Portugal, em parceria com a Megamédia: 

� Desenvolvimento do sistema de Call Center de apoio ao site: venda por 

telefone e suporte a questões e reclamações; 

� Integração do Call Center com o sistema desenvolvido para o site; 

� Desenvolvimento do sistema de suporte à logística: recolha das 

encomendas registadas quer por telefone, quer pelo site, processamento 

para o armazém e actualização do estado das mesmas; 

� Desenvolvimento da área comercial: 

� Realização de propostas; 

� Angariação de novos clientes; 

� Gestão das necessidades e expectativas dos clientes existentes; 

� Implementação de processos e ferramentas na área comercial; 

� Participação no desenvolvimento do produto EASYcustomer. Desenvolvimento da 

solução em parceria com a Altitude Software (EX-EASYPHONE) (AS), Portugal 

Telecom (PT), IBM Portugal e Alcatel Portugal. O produto EASYcustomer é um 

produto de CRM para pequenas e médias empresas com integração do canal 

telefónico e e-mail. Trabalho desenvolvido: 

� Participação na análise de requisitos do produto; 

� Gestão da parceria; 

� Desenho e implementação da estrutura (mecanismos e infraestruturas) de 

suporte ao modelo de negócio; 

� Participação no desenvolvimento do material de marketing de suporte ao 

produto: Product Sheet, White Paper, PowerPoint, Screen Cam; 

� Acções de Pre-Sales: 

� Organização e participação em Feiras (ExpoTelecom em 1999 e 2000, 

Feira de Call Centers 1999 e 2000); 

� Demonstração da solução a potenciais clientes; 

� Elaboração de propostas; 

� Desenvolvimento da Linha de Apoio a Clientes da RENFE – Caminhos de Ferro 

Espanhol. 

1996-1999 
Consultor e especialista técnico da Easysoft no produto Easyphone. 

Easysoft, multinacional Portuguesa com produtos de software nas áreas financeira 

Easysoft, SA 
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(Lease e Credix) e de CallCenter (Easyphone), com filiais no Reino Unido, França, 

Brasil, Canadá, Japão e Singapura. Parcerias com IBM, Alcatel e Phillips. 

Easyphone (actualmente uCI), produto genérico, cliente/servidor para CallCenters. 

Integra centrais telefónicas e Base de Dados (Informix ou Oracle) tendo como suporte 

de comunicação uma rede local. Plataformas de funcionamento: PC/NT e 

RISC6000/AIX. 

Principais trabalhos realizados: 

� Suporte Técnico a clientes. Apoio nas fases de instalação/configuração. 

Desenvolvimento de soluções baseados no produto Easyphone. Apoio às fases de 

teste e entrada em produção; 

� Especificação e implementação do projecto Banca Telefónica em Macau, para o 

Banco Comercial de Macau (BCM). Coordenação da equipa de implementação do 

projecto; 

� Estudo de soluções técnicas para projectos de Banca Telefónica baseados no 

produto Easyphone, em Tóquio e Hong Kong. Apoio às equipas de projecto da 

IBM Japão nas fases de análise, especificação, desenvolvimento, teste e entrada 

em produção. Principais clientes: Fuji Bank, Mitsubishi Trust Bank, Sanwa Bank, 

Mitsui Trust Bank entre outros; 

� Consultor e formador em administração, supervisão, e desenvolvimento de 

soluções baseadas no produto Easyphone em Kuala Lumpur, na Malásia; 

� Desenvolvimento das primeiras soluções de Contact Centers na Holanda 

aplicadas à área da Saúde em colaboração com as equipas de engenharia da 

Philips, em Hilversum. 

Tabela 4.1: Actividades antecedentes e complementares ao projecto de investigação 

À identificação da área de estudo, seguiu-se a identificação do problema e a 

sua formulação. 

A definição de um problema em investigação consiste na especificação em 

concreto daquilo que se pretende investigar. O tipo de questões inerentes a 

uma investigação pode relacionar-se com algo que se procura conhecer 

(estudo descritivo) ou com algo que se pretende explorar no sentido de 

obter respostas (estudo explicativo). 

O problema deve ser concreto e real, assim como deve ser formulado de 

forma clara e precisa. Deve representar alguma novidade ou mais valia para 

a ciência em estudo e/ou para a realidade em que se insere. Se a 

investigação não implicar algo que possa significar um avanço ou 
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desenvolvimento em relação aos conhecimentos já existentes de nada 

serve repetir a análise dos fenómenos ou a revisão de questões já 

resolvidas. 

As questões de investigação adiante enunciadas surgiram naturalmente da 

experiência adquirida ao longo dos anos de trabalho efectuado em SI para 

Contact Centers (anteriormente apresentada), de problemas de 

investigação ainda em aberto identificados aquando da revisão literatura 

nas áreas dos Contact Centers e GP e da constatação da diversidade dos 

projectos de SI existentes na área. Os parágrafos seguintes descrevem 

estes dois últimos aspectos com maior pormenor. 

A revisão da literatura salienta a importância da concepção de processos e 

sistemas de suporte aos processos na área de Contact Centers. Gans e 

Koole (Gans et al., 2003a) referem que, para além da gestão dos RH, 

decisões mais estratégicas estão relacionadas com o desenho dos 

processos e dos sistemas de suporte a esses processos. Geralmente o 

planeamento dos RH e o uso da tecnologia estão ligados ao desenho de 

processos. 

Aksin e Harker (Aksin et al., 2003) advogam a necessidade dos modelos de 

planeamento de capacidade tomarem em consideração os SI da 

organização ou os desenvolvidos especificamente para os Contact Centers. 

Na verdade, a visão actual quanto à capacidade do sistema está quase 

sempre focada nos operadores dado que os seus salários contabilizam 60% 

a 70% do total dos custos operacionais. Os gestores centram-se apenas 

nos custos dos operadores e assumem que outros recursos, como por 

exemplo, os SI, não geram atrasos nem são recursos que impeçam um 

funcionamento fluído e sem demoras (Koole et al., 2002; Atlason et al., 

2004; Avramidis et al., 2005). Enquanto que os Contact Centers têm 

geralmente uma capacidade de hardware extra como, por exemplo, o 

número de workstations para operadores, Aksin e Harker (Aksin et al., 2003) 

mostram que os modelos de planeamento que não têm em consideração 
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outros engarrafamentos – como o provocado por um legacy system – e 

quando estes existem, podem ser um problema. 

Na GP, o facto do insucesso dos projectos em TIC ser ainda significativo 

(Standish Group, 2004; Standish Group, 2006) e de se conseguirem 

identificar aspectos chave como causas das suas falhas levam a que a 

investigação prossiga na procura de metodologias, métodos, técnicas e 

ferramentas com vista a melhorar a concepção, a construção, a 

implementação, e o decorrente sucesso dos projectos, com o objectivo de 

dar resposta às necessidades particulares e específicas da GP em TIC. 

De acordo com estudos efectuados (Standish Group, 1996; Demarco, 1997; 

Standish Group, 1998; Yetton et al., 2000; Ewusi-Mensah, 2003; Jones, 

2004; Kappelman et al., 2006), alguns dos principais aspectos que 

aumentam a probabilidade de falhas dos projectos de TIC são as faltas de 

especificação, de uma visão clara dos requisitos e de decomposição do 

projecto. O nível de detalhe em que o projecto é decomposto não é, muitas 

vezes, o suficiente para se realizar uma boa estimativa de âmbito, duração, 

recursos necessários e custos associados. 

Dada a dimensão dos projectos de TIC e reconhecendo-se que os erros de 

concepção são os mais difíceis de rectificar, é relevante identificar e gerir, 

aquando da análise e especificação de requisitos, as relações críticas que 

existem entre eles e que não são óbvias sem a ajuda de métodos 

específicos. 

Verifica-se ainda uma enorme diversidade de projectos de SI de Contact 

Centers. Por exemplo, um serviço de inbound de prestação de informações 

de um serviço tem características totalmente diferenciadas de um serviço 

também de inbound de urgência como o de “emergência 112”. As 

competências dos operadores, os processos, a fiabilidade e o tempo de 

resposta são algumas das diferenças mais relevantes. 
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A realização de um projecto de SI num Contact Center na própria 

organização tem características diferentes de um projecto em que a 

organização contrata o serviço a um prestador de serviços de Contact 

Center, usualmente denominado de Service Bureau. Nestes casos, entre 

outros aspectos, é necessário acordar resultados do projecto, níveis de 

serviço, passagem de know-how e confidencialidade.  

É ainda diferente um projecto que exija integrações com os SI existentes, 

de outro onde se consegue, autonomamente, realizar o projecto sem exigir 

qualquer tipo de integração.                                                                                                            

Por fim, um Contact Center distribuído pode exigir uma infraestrutura de 

comunicações e de coerência de dados diferente da de um Contact Center 

centralizado. 

Em resumo, dos aspectos focados anteriormente, resulta: 

� A importância da concepção dos processos e dos seus sistemas de 

suporte nos Contact Centers; 

� A importância dos SI no desempenho e planeamento da capacidade de 

um Contact Center; 

� A necessidade que a investigação prossiga na procura de metodologias, 

métodos, técnicas e ferramentas com vista a melhorar a concepção, a 

construção, a implementação, e o decorrente sucesso dos projectos, 

com o objectivo de dar resposta às necessidades particulares e 

específicas da GP em TIC; 

� A diversidade dos projectos existentes na área dos Contact Centers; 

� Os projectos de SI nos Contact Centers apresentam características 

específicas com uma elevada exigência de fiabilidade, de resposta em 

tempo real e de interacção com os operadores e utilizadores finais. 
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Para além destes aspectos, não foi identificado um modelo abrangente que 

possibilitasse enquadrar devidamente os projectos de SI para Contact 

Center. 

Neste contexto formularam-se as seguintes questões de investigação: 

Quais os factores considerados relevantes num projecto de SI de Contact 

Centers? Qual a caracterização que especialistas em GP de SI de Contact 

Centers fazem desses factores? 

Deste modo, a proposta de um framework, com os factores considerados 

relevantes num projecto de SI de Contact Centers e a sua caracterização 

tornaram-se a finalidade central do presente trabalho.  

A utilização de um framework adequado para a GP de SI de Contact Center 

permitirá:  

� Distinguir conceitos que, sendo diferentes, são usualmente utilizados de 

forma indistinta;  

� Criar um denominador comum de linguagem entre os diferentes actores 

dos Contact Centers; 

� Contribuir para o aumento do sucesso dos projectos de SI; 

� Contribuir para o desenvolvimento de boas práticas, abordagens, 

técnicas e ferramentas específicas para os projectos de SI de Contact 

Centers;  

� Fornecer às organizações um framework que lhes permita elaborar 

processos de decisão como, por exemplo, uma matriz de avaliação, 

sobre quais as suas reais necessidades e quais as melhores 

alternativas existentes no mercado ou dentro da organização, para 

alcançarem os seus objectivos estratégicos;  

� Potenciar a criação de normas ao nível dos SI de Contact Centers. 
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Justifica-se e exige-se, assim, o desenvolvimento de um estudo que procure 

descrever e caracterizar melhor os conceitos nesta área e o contexto 

organizacional, social e tecnológico que a rodeia. 

4.2 Concepção do projecto de investigação 

Após a definição da área de estudo procedeu-se à concepção do projecto 

de investigação, com o objectivo de identificar o método (ou métodos) de 

investigação mais adequado(s) para encontrar respostas para as questões 

de investigação colocadas. 

Um método de investigação é uma estratégia de pesquisa que parte de 

pressupostos filosóficos base para a concepção e condução da 

investigação (Myers, 1997).  

Nas secções seguintes são apresentados de uma forma resumida o 

enquadramento filosófico de sustentação à investigação, métodos de 

investigação qualitativa e quantitativa e por fim qual o método escolhido e a 

sua utilização.  

4.2.1 Fundamentos filosóficos da ciência 

Os trabalhos de investigação baseiam-se num conjunto de fundamentos 

que estabelecem o que constitui pesquisa válida. 

Os quatro grandes ramos da Filosofia que abordam o problema de produzir 

novos saberes científicos com convicção da respectiva legitimidade são a 

lógica, a metafísica, a epistemologia, e a ética (Steup, 2005). 

Sendo a epistemologia a teoria do conhecimento, o ramo da Filosofia que 

procura esclarecer a natureza do conhecimento, as formas de adquirir 

conhecimento válido, os limites do conhecimento humano e o valor do 

conhecimento (Hirschheim, 1992), o trabalho desenvolvido começou pelo 

estudo dos seus fundamentos. 

Etimologicamente a palavra significa discurso (logos) sobre o conhecimento 

(epistema). 
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Cabe à epistemologia demonstrar como é possível distinguir entre 

conhecimento e crença na verdade e também esclarecer até que ponto se 

pode confiar neste ou naquele método de descoberta de conhecimento. 

Guba e Lincoln (Guba e Lincoln, 1994) sugerem quatro paradigmas 

subjacentes à investigação: positivismo, pós-positivismo, teoria crítica e 

construtivismo. Orlikowski e Baroudi (Orlikowski e Baroudi, 1991), seguindo 

Chua (Chua, 1986) sugerem, por sua vez três categorias: positivista, 

interpretativa e teoria crítica.  

Apesar destas classificações há três grandes paradigmas contemporâneos 

geralmente aceites: o positivismo, o interpretativismo e a teoria crítica. 

Um paradigma é um conjunto de pressupostos acerca da realidade, ou seja, 

da natureza do “mundo” e do posicionamento individual nele (Guba et al., 

1994). É um esquema fundamental que orienta a perspectiva que o 

investigador dá ao seu estudo. Assim o investigador pode seguir um 

esquema em harmonia com as suas crenças, os seus valores, a sua 

percepção das coisas e orientar o seu problema de investigação e a sua 

metodologia nesse sentido (Ouellet, 1990). Para Guba e Lincoln (Guba et 

al., 1994)  um paradigma possui três dimensões: 

� A questão ontológica: qual a forma e a natureza da realidade? 

� A questão epistemológica: qual é a relação entre o investigador e aquilo 

que pode ser conhecido? 

� A questão metodológica: como é que o investigador pode conhecer 

aquilo em que acredita ser a realidade? 

Nas secções seguintes apresentam-se de uma forma sucinta os paradigma 

positivista, construtivista e teoria crítica.  

4.2.1.1 Investigação positivista 

Os positivistas assumem que a realidade é objectiva e que pode ser 

descrita por propriedades mensuráveis que são independentes do 
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observador (investigador) e dos seus instrumentos. Estudos positivistas 

geralmente tentam testar uma teoria no sentido de aumentar o 

entendimento previsível do fenómeno (Orlikowski et al., 1991; Yin, 2002). 

A filosofia positivista emerge de uma tradição baseada nas ciências físicas. 

Segundo esta tradição, as investigações são orientadas para alcançar 

resultados. A medição visa obter dados fiéis e reprodutíveis. O investigador 

está preocupado com a generalização dos resultados do seu estudo. 

Utilizará métodos que lhe permitam assegurar-se que os indivíduos ou as 

situações estudadas são escolhidos de forma que representem bem a 

população em causa. 

4.2.1.2 Investigação interpretativa 

Os investigadores interpretativos partem do princípio que o acesso à 

realidade, existente ou socialmente construída, se faz unicamente através 

de construções sociais tais como a linguagem, a consciência e significados 

partilhados. A base filosófica da pesquisa interpretativa é fenomenológica e 

hermenêutica (Boland, 1985).   

A abordagem fenomenológica entende que a percepção do mundo, tanto 

dos objectos tangíveis como dos objectos abstractos, por exemplo, uma 

fórmula matemática, é construída na, e pela, nossa consciência. Para 

compreender esse processo de constituição, é necessário ignorar o que se 

sabe do mundo e concentrar-se sobre os processos pelos quais o 

conhecimento se produz. Uma variante da fenomenologia é o 

interpretativismo social, que entende que construímos a nossa percepção 

do mundo enquanto membros de grupos sociais, ou seja, a realidade é 

socialmente construída.  

A hermenêutica evoluiu no sentido de ajudar nas dificuldades de 

interpretação dessa realidade social. A hermenêutica compreende o estudo 

dos princípios que podem ser aplicados em situações e a textos que são 

difíceis de interpretar por não se lhes aplicarem significados pré-

estabelecidos. Um exemplo de um processo de hermenêutica é o modo 
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como um tribunal interpreta a lei ao lidar com um novo caso de tal forma 

que seja consistente com as leis e casos anteriores. No caso dos SI, por 

exemplo, um analista depara-se com um problema de hermenêutica quando 

tem de interpretar os requisitos de um sistema completamente novo para 

ele (Boland, 1985; Hirschheim e Klein, 1989). 

Os estudos interpretativos geralmente tentam compreender os fenómenos 

através dos significados que as pessoas lhes atribuem. Os métodos 

interpretativos de pesquisa em SI têm como objectivo produzir um 

entendimento do contexto do SI e do processo através do qual o SI 

influencia e é influenciado pelo contexto (Walsham, 1993). A investigação 

interpretativa não pré-define variáveis independentes ou dependentes, mas 

foca-se na complexidade do todo (Kaplan e Maxwell, 1994). 

4.2.1.3 Teoria crítica 

Os investigadores que se baseiam na teoria crítica assumem que a 

realidade social é historicamente constituída, produzida e reproduzida pelas 

pessoas. Assumem ainda que as pessoas podem agir conscientemente 

para mudar as suas condições sociais e económicas. Reconhecem, 

contudo, que a capacidade que o ser humano tem para melhorar as suas 

condições está limitada pelas várias formas de domínio social, cultural e 

político bem como pelas leis naturais e limitações de recursos.  

A principal tarefa dos investigadores que seguem esta corrente é a de crítica 

social onde se pretende trazer à tona as restrições e alienações do 

considerado como status quo. Pretendem ajudar a eliminar as causas desse 

tipo de alienações e domínios catalisando as oportunidades para a 

realização do potencial humano (Alvesson e Willmott, 1992; Hirschheim e 

Klein, 1994). 

Exemplos de aproximações da teoria crítica à investigação qualitativa 

incluem os trabalhos de Forester (Forester, 1992) and Ngwenyama and 

Lee’s (Ngwenyama e Lee, 1997).  
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4.2.2 Métodos quantitativos e qualitativos de investigação 

Abordar-se-á agora a questão metodológica. A investigação em Engenharia 

Informática e em SI, à semelhança de outras áreas do saber, pode assentar 

em duas categorias muito distintas de métodos (Dennis e Valacich, 2001), 

métodos quantitativos e qualitativos. 

Há situações em que se afiguram mais adequados os métodos quantitativos 

e há situações em que se afiguram mais adequados os métodos 

qualitativos. Alguns investigadores sugerem combinar um ou mais métodos 

de investigação num único estudo, num processo denominado de 

triangulação (Lee, 1991; Gable, 1994). 

O método de investigação a utilizar deverá ser o adequado ao problema em 

estudo (Amaral, 1994; Myers, 1997). 

Os métodos quantitativos são os tradicionalmente usados nas ciências 

exactas e naturais para o estudo dos fenómenos susceptíveis de descrição 

matemática, como acontece com a generalidade dos fenómenos da 

natureza (Orlikowski et al., 1991; Dennis et al., 2001). Os métodos 

quantitativos estão mais associados à tradição positivista, embora os 

interpretativistas os adoptem sempre que possível e adequado (Creswell, 

2003). 

Os métodos qualitativos são usados com mais frequência nas ciências 

sociais e humanas, para o estudo de fenómenos de grande complexidade e 

imprevisibilidade, que em grande número de casos não podem ser 

estudados por processos quantitativos (Creswell, 2003; Varajão, 2004). 

Os métodos qualitativos são desenhados para ajudar os investigadores a 

perceberem as pessoas e o contexto social e cultural em que vivem (Myers, 

1997). Kaplan e Maxwell (Kaplan et al., 1994) argumentam que o objectivo 

de entender um fenómeno do ponto de vista dos participantes e do seu 

contexto social e institucional particular perde-se grandemente quando a 

informação é quantificada. 
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As fontes de informação dos métodos qualitativos incluem a observação, a 

observação participativa (trabalho de campo), entrevistas, questionários, 

documentos e textos bem como as impressões e reacções dos 

investigadores (Myers, 1997). 

Exemplos de métodos normalmente associados à tradição interpretativa são 

o estudo de caso, estudo etnográfico, pesquisa-acção e grounded theory. 

É de referir, no entanto, que a palavra qualitativa não é sinónima de 

interpretativa. A pesquisa qualitativa pode ser positivista ou interpretativa 

(Myers, 1997).  

A escolha de um determinado método de pesquisa qualitativa como, por 

exemplo, o estudo de caso, é independente da posição filosófica 

subjacente. A pesquisa com base em estudo de caso pode ser positivista 

(Yin, 1994) ou interpretativa (Walsham, 1993), tal como a pesquisa baseada 

na acção pode ser positivista (Clark, 1972) ou interpretativa (Elden e 

Chisholm, 1993). 

A razão do interesse crescente dos métodos qualitativos em EI e em SI 

resulta do desenvolvimento da maior parte das aplicações informáticas 

terem hoje de considerar, cada vez mais, os factores sociais e humanos. 

O domínio dos SI há vários anos que passou a ser um domínio misto, 

tecnológico e social, fundado na necessidade de conciliar soluções 

tecnológicas com necessidades organizacionais (Myers, 1997). 

Conceitos como normas sociais, valores, crenças, simbolismos e 

representações são hoje considerados essenciais para o sucesso de muitos 

projectos tecnológicos. 

4.2.3 A abordagem escolhida 

Como referido anteriormente, o método de investigação a utilizar deverá ser 

o adequado ao problema em estudo (Amaral, 1994; Myers, 1997). 
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As questões de investigação identificadas foram então o ponto de partida 

para a escolha da abordagem de investigação. Recordando, as questões de 

investigação são: Quais os factores considerados relevantes num projecto 

de SI de Contact Centers? Qual a caracterização que especialistas em GP 

de SI de Contact Centers fazem desses factores? 

Para a escolha da abordagem de investigação mais adequada às questões 

colocadas é necessário identificar as características da realidade que se 

pretende estudar. 

A área de estudo dos Contact Centers é multidisciplinar envolvendo áreas 

tão diversas como, entre outras, a Estatística, a Investigação Operacional, a 

Sociologia, a Psicologia, o Marketing e os SI. No que diz respeito à 

perspectiva dos SI, aquela que se pretende focar, Myers (Myers, 1997) 

afirma que o domínio dos SI é um domínio misto, tecnológico e social, 

fundado na necessidade de conciliar soluções tecnológicas com 

necessidades organizacionais. 

Os projectos de SI de Contact Centers são pois realidades multifacetadas e 

de complexidade elevada onde participam um conjunto de intervenientes 

com diferentes interesses, competências e formações.  

Os investigadores que investigam novos domínios são muitas vezes 

confrontados com o desafio de reconhecer e descrever estes fenómenos. 

Os estudos exploratório-descritivos visam obter mais informações sobre os 

fenómenos em que existem poucos trabalhos de investigação (Fortin, 

1999). 

Tratando-se de um estudo exploratório na área da GP de SI de Contact 

Centers, pretende-se focar a complexidade do todo, não isolando nenhum 

aspecto em particular, nem procurando relações entre variáveis 

independentes e quantificáveis. 

O passo seguinte foi clarificar a forma como o observador se relacionava 

com aquilo que pretendia conhecer. 
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O observador, devido ao trabalho efectuado anteriormente, não é 

independente e externo da realidade que pretende estudar. A experiência 

adquirida ao longo dos anos de trabalho efectuado em SI para Contact 

Centers e a contínua troca de experiências com profissionais da área 

permitiu mesmo a recolha de material empírico relevante que constituiu um 

contributo importante para o presente trabalho. 

Com base nas características da realidade que se pretendia conhecer e da 

relação entre o observador e essa mesma realidade, concluiu-se que a 

abordagem que melhor se adequava ao presente estudo seria assim a 

abordagem interpretativa.  

Pesquisas interpretativas partem do pressuposto de que a compreensão da 

realidade é feita através de construções sociais. Linguagem e significados 

são construções sociais. Os estudos interpretativos procuram compreender 

um fenómeno através dos significados atribuídos pelas pessoas (Walsham, 

1993; Myers, 1997). 

Seguiu-se a questão metodológica. No interpretativismo são empregues a 

hermenêutica e a dialética. A natureza variável e pessoal das construções 

sociais sugere que as construções individuais podem ser legitimadas e 

refinadas apenas através da interação entre o investigador e os 

participantes. Essas construções são interpretadas usando técnicas 

hermenêuticas e são comparadas e contrastadas por meio de um 

intercâmbio dialético. O propósito final é destilar uma construção 

consensual que seja mais informada e sofisticada que qualquer uma das 

precedentes, incluindo, necessariamente, a do próprio observador. 

Com base na revisão da literatura e na experiência empírica do observador 

foi possível reunir à partida um conjunto de conceitos e relações. Em vez do 

termo hipóteses, que envolve a pré-definição de variáveis dependentes e 

independentes, neste contexto é mais apropriado utilizar o termo 

proposição. Procurar testar uma hipótese requer relacionamentos 
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mensuráveis, estabelecer proposições envolve relacionamentos 

conceptuais (Pandit, 1996). 

Tratando-se de um estudo exploratório a proposição estabelece uma 

relação entre um conjunto de variáveis e a sua importância para a gestão 

dos projectos de SI de Contact Centers. 

Deste modo partiu-se de um conjunto de proposições iniciais que se 

procurou corroborar e aprofundar através da relação dialética com o objecto 

em estudo. O objecto de estudo é acessível através das experiências, 

percepções e construções mentais de sujeitos com trabalho relevante 

efectuado na área. Selecionou-se então uma amostra, neste caso, um 

conjunto de especialistas qualificados com o qual fosse possível interagir e 

que dessa dialéctica emergisse um framework com os factores 

considerados relevantes num projecto de SI de Contact Centers, bem como 

a sua caracterização.  

A análise dos dados, à medida que se efectuava a sua recolha, guiou o 

processo de investigação. De notar que “muitos investigadores que utilizam 

métodos qualitativos preferem a utilização do termo material empírico em 

vez de dados, uma vez que a maioria dos dados qualitativos é não-

numérica” (Myers, 1997). No presente trabalho utiliza-se o termo “dados” 

com o significado de “material empírico”.  

Segundo Deslauriers (Deslauriers, 1991), a análise dos dados permite guiar 

o investigador na sua amostragem que é de natureza intencional e dá-lhe 

pistas sobre o que lhe resta descobrir sobre o fenómeno em estudo durante 

o processo de recolha dos dados. 

Desenhou-se então um conjunto de procedimentos para se aceder a esse 

conhecimento. Este processo contínuo de recolha-análise-teorização levou 

à realização de um conjunto de entrevistas semi-estruturadas e de um focus 

group. 
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As secções seguintes descrevem a utilização detalhada do método 

escolhido. 

4.3 Utilização do método de investigação 

Apresentar-se-ão de seguida as proposições iniciais, os instrumentos e 

procedimentos concebidos para a recolha e análise de informação. São 

ainda descritas as acções desenvolvidas ao longo do processo. 

4.3.1 Proposições 

O conjunto de proposições formuladas surgiu como resultado do trabalho de 

revisão contínua da literatura e da experiência empírica adquirida ao longo 

de cerca de dez anos de trabalho efectivo na área de Contact Centers. O 

trabalho efectuado foi bastante diversificado abrangendo áreas de 

actividade desde a banca e seguros até agências de viagens e áreas 

geográficas desde o Japão ao Brasil. 

A teoria assenta assim num conjunto de quatro proposições: 

� Proposição 1: Os factores relevantes a considerar num projecto de 

Contact Center são: 

� Fluxo; 

� Canal; 

� Tecnologia; 

� Tipo de serviço; 

� Área de negócio; 

� Integração; 

� Dimensionamento; 

� Processo de obtenção de serviço; 

� Proposição 2: Se o fluxo for o inbound então a complexidade de um 

projecto de SI de Contact Center é maior; 
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� Proposição 3: Se o fluxo for o inbound então a necessidade de 

integração com os sistemas já existentes é maior; 

� Proposição 4: É possível identificar classes de serviços tipo, por 

exemplo, inquéritos de satisfação, cujas abordagens 

poderão ser semelhantes e independentes da área de 

negócio. 

No contexto destas proposições considera-se que a complexidade de um 

projecto aumenta de acordo com a quantidade de trabalho a realizar e com 

a especificidade de recursos a considerar. 

4.3.2 Selecção da amostra e construção de procedimentos 

Sendo um objectivo central do presente estudo a verificação das 

proposições de modo a identificar e caracterizar, ainda que de forma 

exploratória, os factores considerados relevantes num projecto de SI de 

Contact Center, é determinante seleccionar especialistas da área que 

possuam a experiência e conhecimento necessários para a caracterização 

abrangente do fenómeno. 

O conhecimento que se pretende obter exige um perfil que se poderia 

resumir a uma experiência alargada de trabalho na área, por exemplo, dez 

anos. Esta experiência deveria abranger um vasto leque de actividades que 

vão desde consultadoria em GP de SI de Contact Centers, passando por 

experiência em desenvolvimento de software para Contact Centers, até a 

trabalho efectuado em diversas áreas de negócio, diversas áreas 

geográficas com mercados de diferentes maturidades e dimensões. Por fim, 

seria ainda desejável que os visados tivessem formação complementar na 

área da gestão. 

Para obter esse conhecimento são necessárias técnicas de recolha de 

dados que possibilitem abordar de modo lato os diferentes aspectos 

relevantes a considerar. As entrevistas, sendo frequentemente utilizadas 

nos estudos exploratório-descritivos, se bem que sejam também utilizadas 
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noutros tipos de investigação, afiguram-se particularmente interessantes 

neste contexto. 

A entrevista preenche geralmente três funções (Fortin, 1999): 

� Servir de método exploratório para examinar conceitos, relações entre 

as variáveis e conceber hipóteses; 

� Servir de principal instrumento de medida de uma investigação; 

� Servir de complemento a outros métodos, tanto para explorar resultados 

não esperados, como para validar os resultados obtidos com outros 

métodos ou ainda para aprofundá-los. 

Moser e Kalton (Moser e Kalton, 1971) descrevem a entrevista como “uma 

conversa entre um entrevistador e um entrevistado com o objectivo de 

extrair informação do entrevistado”. 

Wiseman e Aron (Wiseman e Aron, 1972) comparam a condução de uma 

entrevista a uma expedição piscatória e, explicando esta analogia, Cohen e 

Manion (Cohen e Manion, 1989) acrescentam que, “tal como a pesca, a 

entrevista é uma actividade que requer uma preparação cuidadosa, muita 

paciência e experiência considerável se a eventual recompensa for uma 

captura valiosa”. 

As entrevistas permitem colher informações junto dos participantes, 

relativas aos factos e às ideias, aos comportamentos, às preferências, aos 

sentimentos, às expectativas e às atitudes. A entrevista apoia-se no 

testemunho do sujeito, não tendo o investigador acesso senão ao material 

que o participante consente em fornecer-lhe (Fortin, 1999). 

Moser e Kalton (Moser et al., 1971)  situam os diferentes tipos de entrevista 

no que chamam “um continuum de formalidade”. Num extremo encontra-se 

a entrevista completamente formalizada, em que o entrevistador se 

comporta, tanto quanto possível, como uma máquina. No outro extremo 

está a entrevista completamente informal, cuja forma é determinada por 
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cada entrevistado. Por outro lado, quanto mais formalizada e estruturada for 

a entrevista, mais fácil será agregar e quantificar os resultados. 

Optou-se assim pela elaboração de entrevistas semi-estruturadas para dar 

liberdade ao entrevistado para falar sobre o que é importante para ele, em 

vez de falar sobre o que é importante para o entrevistador. No entanto 

definiu-se uma estrutura base que garantisse que todos os tópicos 

considerados cruciais fossem abordados. Esta estrutura base seria bastante 

flexível, de modo a não influenciar a subjectividade do entrevistado. 

Na entrevista semi-estruturada o objectivo é que no fim da entrevista todos 

os temas propostos tenham sido cobertos (Wilson, 1985) . 

Foi então elaborada uma lista de temas a cobrir e a partir daí um conjunto 

de perguntas a fazer e de afirmações para os entrevistados comentarem. 

Os temas, as perguntas e as afirmações foram apresentados por uma 

ordem definida. A preparação das entrevistas pode ser analisada no Anexo 

I. Este instrumento de investigação foi revisto e optimizado de modo a que 

se atingissem os objectivos que lhe estavam subjacentes. 

Foi ainda redigido um texto a ser enviado aos entrevistados, a pedir a 

autorização para a realização da reunião, a explicar de forma clara quais os 

objectivos das entrevistas, como se ia processar a entrevista e como iam 

ser utilizados os dados (ver Anexo I). 

Desta forma, identificaram-se diversas individualidades de referência na 

área e com o perfil pretendido para serem entrevistadas. Entre elas, 

seleccionaram-se para participar no processo o Engº António Barros, o Engº 

João Cardoso e o Dr. Mário Silva Pereira.  

Todos têm como formação base a Informática. António Barros é licenciado 

em Engenharia Informática e Computadores pelo Instituto Superior Técnico, 

João Cardoso é licenciado em Engenharia Informática pela Universidade 

Nova de Lisboa e Mário Silva Pereira é licenciado e mestre em Informática 

pela Faculdade de Ciências de Lisboa. 
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João Cardoso é Master Business Administrator pela Universidade Nova de 

Lisboa e o actual Presidente da Associação Portuguesa de Contact Centers 

(APCC), sendo considerado o homem-do-ano 2006, pelos seus pares em 

Portugal.  

António Barros é pós-graduado em gestão pela Universidade Católica 

Portuguesa. 

Qualquer dos entrevistados possui um curriculum vastíssimo no 

desenvolvimento de produtos de software para Contact Centers, de GP, de 

concepção, desenho e implementação de SI para Contact Center, em 

diferentes geografias, mercados e áreas de negócio. Informação mais 

detalhada sobre os curricula poderá ser consultada no Anexo II. 

Estas personalidades foram seleccionadas para colaborarem no presente 

estudo por possuírem um perfil tão exigente como o procurado. 

No conjunto das três entrevistas foi possível observar convergência quanto 

aos factores identificados e quanto à sua caracterização. Desta forma, no 

sentido de validar, enriquecer o modelo e precisar alguns aspectos 

resultantes das entrevistas considerou-se a hipótese de reunir um conjunto 

de outros especialistas para realizar um focus group. 

Os focus group são grupos de discussão interactiva usados para gerar 

conhecimento e hipóteses, explorar opiniões, atitudes e atributos (Fern, 

1982). Para MacDonald (McDonald, 1992; McDonald, 1994), um focus 

group é “um grupo de discussão de um assunto em particular guiado por um 

moderador que promove a participação e interacção do grupo gerindo a 

discussão através de uma série de tópicos”. 

Os focus groups procuram maximizar o tempo de pesquisa e tirar vantagens 

das possíveis sinergias que o esforço combinado de um grupo pode 

promover. 

Stewart e Shamdasani (Stewart e Shamdasani, 1990) sumarizam as 

vantagens dos focus group sobre outros métodos tais como as entrevistas 
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individuais e grupos Delphi a partir dos pontos de vistas dos respondentes e 

dos patrocinadores. Para os respondentes, o focus group oferece sinergia, 

efeito de avalanche, estímulo, segurança e espontaneidade. Para os 

patrocinadores, oferece ideias inovadoras, sabedoria colectiva 

(conhecimento), especialização, escrutínio científico, estrutura e velocidade. 

Considerou-se, por isso, ser o procedimento adequado para: 

� Verificar o modelo resultante das entrevistas; 

� Precisar alguns aspectos resultantes das entrevistas; 

� Enriquecer o modelo. 

A selecção dos elementos participantes no focus group seguiu critérios de 

exigência idênticos aos dos entrevistados. 

Desta forma, identificaram-se diversas pessoas de referência na área e com 

o perfil pretendido para serem entrevistadas. Entre elas, seleccionaram-se 

para participar no processo os engenheiros Tiago Ruivo, Ricardo Santos, 

Rui Cardoso e Ricardo Umbelino. 

Ricardo Santos, Ricardo Umbelino e Rui Cardoso detêm licenciatura em 

Engenharia Informática e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. 

Tiago Ruivo detém licenciatura em Engenharia Informática pela 

Universidade de Edimburgo. 

Qualquer dos participantes possui um curriculum vastíssimo no 

desenvolvimento de produtos de software para Contact Centers, de GP, de 

concepção, desenho e implementação de SI de Contact Center, em 

diferentes geografias, mercados e áreas de negócio. Informação mais 

detalhada sobre os curricula poderá ser consultada no Anexo VII. 

Os focus group podem ser criticados pela sua subjectividade, pela 

inconsistência dos seus resultados de grupos para grupos e devido a 

idiossincrasias dos moderadores (Calder, 1977; Fern, 1982; Winters, 1990). 

Como conclui McDonald (McDonald, 1994), o desempenho de um focus 
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group é o resultado de “…um equilíbrio entre o controlo do moderador e a 

participação dos membros”. 

De modo a minorar as desvantagens dos focus group foi elaborada uma 

lista de temas a cobrir e um conjunto de afirmações que se pediu aos 

participantes para comentar. Os temas e as afirmações foram apresentados 

por uma ordem definida. A preparação do focus group teve por base os 

seus objectivos. Um dos principais objectivos era o de expôr o grupo a um 

conjunto de afirmações que caracterizassem o modelo obtido a partir das 

entrevistas. Outro objectivo seria o de aprofundar alguns aspectos do 

modelo. Por fim, seria importante que do focus group surgissem novas 

ideias de investigação futura, aproveitando o efeito de discussão em grupo. 

A preparação do focus group pode ser analisada no Anexo VI. Este 

intrumento foi revisto e optimizado para se atingirem os objectivos que lhe 

estavam subjacentes. 

Foi ainda redigido um texto a ser enviado aos participantes a pedir a 

autorização para a realização do focus group, a explicar de forma clara 

quais os objectivos do focus group, como se ia processar e como iam ser 

utilizados os dados (ver Anexo VI). 

A figura 4.2 resume os procedimentos realizados, as suas finalidades e os 

resultados obtidos. 

 

Figura 4.2: Procedimentos do trabalho de investigação 
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4.3.3 Recolha de dados 

As entrevistas foram presenciais, com registo magnético (com a 

concordância explícita dos entrevistados) e tiveram a duração média 

aproximada de uma hora e trinta minutos. Para além da entrevista, 

requereu-se o curriculum resumido do entrevistado. Cada entrevista foi 

transcrita. Cada documento resultante foi validado pelo respectivo 

entrevistado. Salvaguardou-se sempre a confidencialidade dos elementos 

recolhidos. 

A primeira entrevista permitiu identificar novos aspectos ainda não 

considerados e optimizar a postura e atitude nas entrevistas seguintes. Este 

processo de melhoramento contínuo foi realizado ao longo de todas as 

entrevistas. A transcrição completa das entrevistas pode ser consultada nos 

Anexos III, IV e V.  

Como os entrevistadores são seres humanos e não máquinas há sempre o 

perigo do factor parcialidade se imiscuir nas entrevistas e da sua forma de 

ser poder influenciar os entrevistados (Selltiz et al., 1962). “É difícil evitar 

completamente este factor, mas estar ciente dos problemas e o controlo 

constante sobre nós próprios podem ajudar” (Gravon, 1966). 

Realizou-se, por isso, uma preparação cuidada e pormenorizada, quer ao 

nível da estruturação das entrevistas, quer ao nível da postura e atitude a 

ter na entrevista. A experiência adquirida ao longo das entrevistas também 

permitiu reduzir os potenciais factores de enviesamento dos resultados 

obtidos. 

Deste modo procurou-se que as entrevistas decorressem num local calmo e 

onde o entrevistador não fosse interrompido. A apresentação do 

entrevistador procurou ir de encontro à do entrevistado de modo a 

proporcionar um ambiente de confiança e evitar qualquer perturbação no 

entrevistado. O horário de encontro foi cumprido com a máxima 

pontualidade. Houve um esforço no sentido de evitar os enviesamentos 
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verbais e não verbais durante a entrevista: o enunciado das questões, o tom 

de voz, a expressão facial, a posição corporal, entre outros aspectos. 

De entrevista para entrevista, com base na informação das anteriores, foi 

possível optimizar os temas a abordar e a postura, nomeadamente nos 

seguintes aspectos: 

� Introdução de determinados temas não abrangidos pela estruturação 

inicial; 

� Acrescento de informação para aprofundamento face às questões 

inicialmente colocadas; 

� Redução do número de interrupções que foram feitas ao entrevistado de 

modo a não quebrar o raciocínio e permitir que este concluísse a sua 

ideia; 

� Sempre que adequado alterou-se a ordem dos temas e evitou-se 

quebrar o raciocínio do entrevistado e a fluidez da entrevista. 

O focus group foi presencial, com registo magnético (com a concordância 

explícita dos participantes) e teve a duração aproximada de duas horas.  

A sessão iniciou-se com um resumo dos objectivos da sessão e com a 

indicação das regras genéricas da realização dos focus groups. Requereu-

se o curriculum resumido de cada participante. Os participantes foram 

convidados a intervir sempre que se sentissem movidos a fazê-lo. Explicou-

se ainda que se pretendia obter quer as suas reacções a um modelo 

anteriormente desenvolvido quer novos contributos para expandir esse 

modelo. De seguida foram sendo colocados à consideração dos 

participantes cada um dos factores do modelo obtido a partir das 

entrevistas. Por cada factor apresentado, foram apresentadas afirmações 

que o caracterizavam para que fossem objecto de reacção e discussão. 

Procurou evitar-se a monopolização da discussão pelos participantes mais 

assertivos pedindo a todos que intervissem, mas sem quebrar o raciocínio e 

o momentum dos trabalhos. Sempre que oportuno, a ordem dos temas foi 
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alterada. Quando a discussão se tornava repetida, convergente, sem algo 

de novo, um outro tema era introduzido. 

O registo magnético do focus group foi transcrito e pode ser consultado no 

Anexo VIII. O documento resultante foi validado pelos participantes. 

Salvaguardou-se sempre a confidencialidade dos elementos recolhidos. 

4.3.4 Tratamento dos dados 

Em investigação qualitativa, a análise dos dados é uma fase do processo 

indutivo de investigação que está intimamente ligado ao processo de 

escolha dos participantes e às diligências efectuadas para a recolha de 

dados. Esta fase não é separada das outras fases de investigação, visto 

que se efectua, geralmente, ao mesmo tempo que a amostragem e a 

recolha de dados. A análise dos dados permite, portanto, guiar o 

investigador na sua amostragem que é de natureza intencional (Deslauriers, 

1991) e dá-lhe pistas sobre o que lhe resta descobrir sobre o fenómeno em 

estudo durante o processo de recolha dos dados. 

A análise dos dados em investigação qualitativa define-se, portanto, como 

uma fase integrada no processo de investigação, presente de cada vez que 

o investigador se remete a um período de recolha de dados e em que ele se 

deve situar em relação ao que já emergiu dos dados e ao que resta para 

descobrir (Deslauriers, 1991). 

Logo que uma recolha de dados é efectuada há, em todas as abordagens 

qualitativas, uma fase preliminar à análise propriamente dita. Esta fase é a 

da organização dos dados. O conteúdo colhido a partir das entrevistas foi 

organizado para que pudesse ser analisado. No caso das entrevistas e do 

focus group, transcreveu-se integralmente o seu conteúdo. 

Foram desenvolvidos ao longo da análise, memorandos (memos) e 

diagramas. Os memos e os diagramas são ajudas que acompanham a 

análise para registar os produtos preliminares das análises. Os memos são 

notas que se assemelham a comentários sobre unidades de sentido 
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identificadas e a sua definição. Estas definições podem ser teóricas ou 

operacionais. Os memos são os pedaços do puzzle que, uma vez 

retomados no fim do trajecto e colocados em conjunto trazem uma 

clarificação importante para a construção da teoria. Os diagramas são 

representações gráficas que ajudam a compreender a relação entre os 

conceitos emergentes, podendo ser feitos no decorrer de toda a análise 

(Fortin, 1999). 

Voltando à questão de como análisar os dados, Tesch (Tesch, 1990) 

classificou um conjunto de quarenta e seis nomenclaturas de abordagens 

encontradas na literatura científica em quatro grandes correntes de 

exploração da linguagem. Esta classificação corresponde a um modelo que 

comporta quatro categorias de análise que subentendem quatro objectivos 

diferentes da investigação:  

� A identificação da característica da linguagem; 

� A descoberta de regularidades na linguagem; 

� A compreensão das significações da acção humana pela linguagem; 

� E a reflexão. 

O primeiro método de análise diz respeito ao estudo das características da 

linguagem para compreender as dimensões culturais das acções humanas. 

O segundo método visa descobrir regularidades que existem na linguagem, 

para permitir uma construção teórica dos fenómenos complexos. Emprega-

se na abordagem da teoria fundamentada elaborada por Glaser e Strauss 

(Glaser e Strauss, 1967). O terceiro método de análise, que se utiliza na 

abordagem fenomenológica, tem por objectivo a descrição sem 

interpretação da experiência humana. É um método que permite a análise 

das significações da linguagem por intermédio das dimensões psico-

afectivas expressas através das palavras dos co-investigadores (nome dado 

aos colaboradores na abordagem fenomenológica). Por fim, subentendendo 
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abordagens de investigação globais e holísticas, como a investigação 

heurística, encontra-se a reflexão. 

Dados os objectivos da presente investigação, optou-se pelo segundo 

método. A teorização fundamentada (enraizada), que tem por objectivo a 

construção de uma teoria substantiva explicando um fenómeno delimitado, 

emprega a via de análise por comparação constante. 

Esta análise valida simultaneamente a realidade observada e a análise 

emergente (Paillé, 1994), sendo assente que ela consiste em procurar a 

regularidade na linguagem de diversos informadores. O método analítico 

utiliza a categorização como meio de interpretação dos fenómenos instáveis 

e complexos. Ao procurar as semelhanças e as diferenças na linguagem 

dos informadores, o investigador descobre e classifica as dimensões 

emergentes e interpreta as suas relações, a fim de chegar à construção de 

uma teoria substantiva do fenómeno estudado. 

A primeira etapa consistiu na identificação de unidades de sentido nos 

textos verbatim, unidades às quais se deu um nome ou código. Esta 

codificação fez-se a partir de categorias preexistentes e amplas e de 

categorias emergentes. Linha por linha, palavra por palavra, anotou-se e 

submeteu-se os elementos de leitura, a um sistema de codificação, que se 

precisa de linha em linha. Foram identificados e codificados os enunciados 

que se julgaram significativos, próximos ou afastados de fenómeno 

estudado. Esta etapa efectuou-se manualmente. 

A etapa seguinte de análise foi a da categorização. Os códigos preliminares 

foram comparados e reagrupados segundo as suas propriedades e 

dimensões e permitiram a construção de categorias conceptuais. Segundo 

Paillé (Paillé, 1994), as categorias conceptuais provêm de códigos directos, 

de códigos cavilhas, de códigos centrais e de códigos reserva. Os códigos 

centrais estão imediatamente ligados ao fenómeno. Os códigos cavilhas 

são sub-categorias que, uma vez colocadas juntas, formam uma categoria 

conceptual. Os códigos centrais constituem desde o início pistas 
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importantes. Os códigos de reserva não são úteis directamente, mas, no 

momento da codificação, parecem poder apresentar um interesse. 

O processo de análise, levando à determinação das categorias principais, 

foi a etapa seguinte. Visou reagrupar categorias para a construção de 

algumas categorias principais. Estas categorias principais, em menor 

número, tornaram-se conceitos centrais e integradores, formando a teoria 

fundamentada a formular. Segundo Paillé (Paillé, 1994), o investigador é 

envolvido num processo de teorização que consiste “…numa construção 

minuciosa e exaustiva da multidimensionalidade e da multicausalidade de 

fenómeno estudado”. Durante esta fase, o investigador fica sensível aos 

diferentes conceitos já conhecidos e tenta juntar-lhes uma perspectiva 

divergente ou complementar. Deve dar ao processo de análise uma 

clarificação nova e diferenciar o essencial do secundário. 

Em resumo, com o método da teorização fundamentada, a exploração da 

linguagem visou a descoberta das regularidades na linguagem com a ajuda 

de três fases de análise sucessivas. Fizeram-se as ligações entre todos os 

factos acumulados para construir uma teoria “substantiva”, codificando e 

interpretando os enunciados escolhidos no verbatim, quer das pessoas 

entrevistadas, quer do resultado do focus group. 

4.4 Conclusão do projecto de investigação 

Terminado o processo de investigação, procedeu-se à integração e 

harmonização dos elementos desenvolvidos e conceptualizados no decorrer 

de todo o projecto de investigação e, consequentemente, à redacção final 

da dissertação. Os resultados obtidos estão assim solidamente 

fundamentados em elementos empíricos que foram sistematicamente 

recolhidos e analisados sob a abordagem desenvolvida. 

Finda a apresentação do processo seguido, o próximo capítulo será 

dedicado à apresentação e discussão dos resultados obtidos. 
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5. Proposta de framework para a 
gestão de projectos de sistemas de 
informação de contact centers 

 

Estabelecido o quadro teórico relevante para os objectivos definidos, 

apresentam-se neste capítulo os resultados deste projecto de investigação.  

Sendo reconhecida a importância dos SI nos Contact Centers, o modesto 

sucesso dos projectos de TIC nas organizações e a complexidade da 

realidade envolvente, propõe-se assim um framework para a GP de SI de 

Contact Centers. O framework proposto é constituído pelo conjunto de 

factores que especialistas em GP de SI de Contact Centers consideram 

relevantes e pela caracterização que fazem desses mesmos factores. 

Procura-se desta forma contribuir para o aumento do sucesso dos projectos 

nesta área. 

5.1 Framework para a gestão de projectos de sistemas de 
informação de contact centers 

Ao longo dos capítulos anteriores, procurou-se organizar conceitos, 

apresentar definições relevantes, compreender as motivações e os riscos 
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inerentes a um projecto de SI de Contact Centers, visando examinar os 

aspectos críticos que uma organização deve ter presente quando pretende 

realizar um projecto de Contact Center. 

Os diversos estudos do Standish Group (Standish Group, 1996; Standish 

Group, 1998; Standish Group, 2001; Standish Group, 2004; Standish Group, 

2006) evidenciam a necessidade da GP em projectos de TIC. As 

abordagens existentes, como o PMBoK (PMI, 2000) ou o Prince2 

(Commerce, 2005), são genericamente aplicáveis a qualquer tipo de 

projecto. No entanto, os métodos da GP não endereçam as características 

únicas do desenvolvimento de software (Hughes et al., 2002), o que levou 

ao desenvolvimento da SPM1 como área de aplicação e de estudo 

independente.  

Os SI desempenham um papel crítico nas organizações (Varajão, 2002) e 

também nos Contact Centers (Gans et al., 2003a). A área dos Contact 

Centers é multidisciplinar com projectos de características muito diversas 

tendo elevada exigência ao nível de fiabilidade, de resposta em tempo real 

e de interacção com operadores e com utilizadores finais. 

A literatura existente foca diversos aspectos da concepção de Contact 

Centers. Contudo, no decorrer da (contínua) actividade de revisão 

bibliográfica não foi identificado nenhum modelo que considerasse de uma 

forma abrangente os factores considerados relevantes num projecto de SI 

de Contact Centers. Surge assim a oportunidade de propor um framework 

que considere os factores relevantes num projecto de SI de Contact 

Centers. 

De modo a clarificar a aplicação dos termos modelo e framework, é 

apresentado o sentido em que ambos são usados no presente trabalho. 

                                                

 

1 Software Project Management. 
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Segundo o dicionário (Press, 2008) um framework representa uma estrutura 

concepcional primordial ou ainda, um conjunto de ideias, condições ou 

assumpções que determinam como algo é percepcionado, compreendido e 

propondo uma abordagem ou abordagens a serem utilizadas. 

Por sua vez, os modelos são representações simplificadas de alguma parte 

da realidade, sendo extremamente importantes para a compreensão dessa 

mesma realidade. 

Um modelo pode ser definido como um esquema teórico em matéria 

científica representativo de um comportamento, de um fenómeno ou 

conjunto de fenómenos (Press, 2008). A utilização de modelos a diversos 

níveis é frequente nos métodos e abordagens analíticas, normalmente 

associados a níveis de abstracção distintos (Amaral, 1994). 

Um modelo é um padrão, um plano, uma representação, ou descrição para 

mostrar a estrutura ou o funcionamento de um objecto, sistema ou conceito. 

Um modelo mental é uma representação cognitiva de uma ideia ou de um 

processo. É uma representação simplificada da realidade. 

De um modo geral, o termo modelo refere-se a conhecimento estruturado 

que procura reflectir uma realidade. Os modelos existem internamente 

como “modelos mentais” e externamente como “artefactos cognitivos”. Os 

artefactos cognitivos podem ter muitas formas: textos escritos, estórias 

orais, gráficos, diagramas, figuras, vídeos, folhas de cálculo, equações, 

simulações de computador, entre outros. 

Todos constroem modelos mentais das realidades com que têm que lidar. 

Todos simulam mentalmente estes modelos de forma a retirar significado e 

a prever consequências. George Box tornou célebre a expressão de que 

“todos os modelos estão errados… alguns modelos são úteis” (Box, 1979)  

e Barry Richmond (Richmond, 1981) a de que “apesar de todos os modelos 

estarem errados, e de não existirem modelos completos, não temos outra 

hipótese senão usá-los”. 
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No âmbito do presente trabalho considera-se um modelo como um 

conhecimento estruturado que procura reflectir uma realidade (com as 

limitações anteriormente referidas) e um framework como um modelo que 

permite compreender e orientar e facilitar a realização de um projecto de SI 

na área de Contact Centers. 

Feito este esclarecimento, passar-se-á à apresentação do framework. Foi 

possível identificar e caracterizar doze factores considerados relevantes 

num projecto de SI de Contact Center: 

� Fluxo;  

� Canal;  

� Tecnologia;  

� Tipo de serviço;  

� Integração; 

� Geografia;  

� Dimensionamento;  

� Processo de obtenção do serviço;  

� Foco no utilizador e no operador;  

� Legislação; 

� Área de negócio; 

� Actores relevantes. 

A figura 5.1 ilustra o framework identificado salientando a relação entre a 

estratégia da organização, o projecto de SI de Contact Center e a gestão 

desse mesmo projecto.  
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Figura 5.1: Framework para a gestão de projectos de sistemas de informação de Contact Centers 
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Um projecto de Contact Center tem de estar alinhado e fazer parte da 

estratégia da organização. A área de negócio (sector de actividade) e a 

geografia onde a organização se insere influenciam a definição da 

estratégia. Muitas organizações decidem criar um Contact Center para 

melhorar o seu desempenho e competitividade. Outras, possuindo já um 

Contact Center, decidem criar ou reformular serviços fornecidos pelo centro. 

Em qualquer das situações anteriores há um projecto de SI associado. 

Cada projecto pode afectar um ou mais actores do Contact Center. 

Qualquer actor afectado é um participante no projecto. Um actor realiza uma 

de duas funções principais: linha de produção e suporte. Agentes, 

supervisores e gestores de projecto do serviço desenvolvem funções de 

linha de produção. As funções de linha de produção são as funções 

directamente relacionadas com os utilizadores. A gestão de RH, a 

monitorização da qualidade (quality monitoring), o planeamento, o 

forecasting, o dimensionamento, a análise de sistemas, a gestão de 

infraestruturas e todas as funções ligadas às TIC são funções de suporte. 

Denominam-se de suporte porque suportam, ou possibilitam as funções de 

produção. Todas as funções serão adiante explicadas com detalhe. Um 

Contact Center pode ter todas ou apenas algumas destas funções 

desempenhadas pelos actores. 

Um projecto de SI de Contact Center, pode considerar todos ou apenas 

alguns destes factores, dependendo dos requisitos. Outros factores podem 

ainda ser considerados. A importância de cada factor em cada projecto 

específico também pode variar e também deve ser decidida pela equipa de 

projecto de acordo com a sua adequação ao projecto. 

Em cada projecto, os aspectos organizacionais são decisivos e têm de ser 

considerados. A literatura refere-os e todos os participantes do estudo 

reforçaram a sua importância. É necessário conhecer a estrutura interna da 

organização e a sua cultura. O projecto, assim como qualquer outro tipo de 
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projecto, deve ter sempre o apoio, envolvimento e comprometimento da 

gestão de topo. 

Tendo em consideração a estratégia, os objectivos do projecto, a cultura 

organizacional e forças internas, entre outros aspectos organizacionais, é 

necessário fazer escolhas. Quais são os serviços a disponibilizar aos 

utilizadores? Quais os canais apropriados? Que fluxos se devem 

desenvolver para fornecer a melhor qualidade de serviço aos utilizadores? 

Que informação precisam de obter/fornecer/gerar de/para/em que SI? 

Novos sistemas ou já existentes (legacy)? Quais as melhores abordagens 

para realizar (se necessário) a integração de sistemas? Quantos 

operadores e supervisores são necessários para suportar estes serviços? 

Que competências (skills) devem possuir? Deverão estes serviços ser 

fornecidos internamente ou por um outsourcer? Que tecnologia utilizar? 

Qual deve ser a arquitectura do sistema? Há legislação a respeitar? 

Todas as respostas devem ter sempre como pano de fundo, a relação entre 

utilizador e operador. Esta relação é a ligação chave que potencia uma 

relação de longo prazo entre o utilizador e a organização. 

Deve ser ainda ponderado e devidamente acautelado o impacto do projecto 

quer ao nível da reestruturação interna da organização, bem como a 

reengenharia de processos a realizar, que um projecto de Contact Center 

necessariamente implica. 

Nas secções seguintes são caracterizados cada um dos factores, mas 

antes de se avançar para essa caracterização detalhada dos factores é 

necessário tecer algumas considerações quanto à universalidade e 

aplicabilidade dos resultados apresentados.  

Em primeiro lugar, de notar que se procurou contribuir para a identificação e 

descrição dos seus factores essenciais. O modelo apresentado é, 

fundamentalmente, uma forma de articular os aspectos da realidade teórica 
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e experimental, que se aceitam e acreditam como relevantes para o estudo 

e prática da GP de SI de Contact Centers. 

Em segundo lugar, dada a diversidade dos projectos de SI para Contact 

Centers e das características peculiares de cada organização, a utilização 

do framework deverá ser adequada à realidade única de cada projecto em 

particular. Perante uma abordagem específica, alguns desses factores 

poderão deixar de ser tão significativos e, porventura, poderão surgir outros 

que nessas circunstâncias sejam relevantes. Os factores, incluídos no 

modelo proposto, são aqueles que se apresentam como fortemente 

condicionadores e orientadores da GP de SI de Contact Centers, de acordo 

com as percepções, resultantes dos estudos e da prática realizada desta 

actividade. 

Um terceiro aspecto a referir tem a ver com a dinâmica da área da GP e dos 

Contact Centers. Sendo áreas em que o número de estudos e o 

crescimento económico têm vindo a aumentar, a sua evolução tem sido 

acelerada, tendo como consequência a necessidade do modelo ser 

dinâmico, no sentido de estar em constante evolução, procurando manter-

se actualizado e útil. 

5.1.1 Fluxo 

O conceito de fluxo é um conceito lato sendo necessário especificar em 

concreto o contexto de aplicação. Assim, o termo fluxo pode ser aplicado: 

� À interacção. Sempre que existe um contacto entre o utilizador e o 

Contact Center, independentemente de qual a origem desse contacto e 

se o canal é assistido ou self (ver secção seguinte), ocorre uma 

interacção. Esta é de inbound se teve como origem uma acção do 

utilizador, de outbound, se tem origem na organização que é 

responsável pelo Contact Center; 

� Ao serviço. Um serviço pode ser considerado de inbound, outbound – 

preview, power ou preditivo – ou blended. Um serviço é de inbound ou 
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outbound consoante predominam as interacções de inbound ou de 

outbound. Ao nível do outbound telefónico o serviço pode ser 

considerado preview, power ou predictive de acordo com a forma como 

a interacção de voz é realizada. Em modo preview o operador consulta 

e analisa o perfil do utilizador antes de realizar a interacção. No modo 

power o sistema gera uma chamada telefónica de outbound 

automaticamente, mas apenas quando o operador não tem nenhuma 

interacção a decorrer. Em modo preditivo as chamadas são geradas 

para um conjunto de operadores quando ainda estão ocupados com 

interacções tendo em conta uma heurística que considera tempos 

médios de atendimento e probabilidade de sucesso de uma chamada, 

de forma a maximizar a produtividade. Se um serviço tiver as duas 

componentes de inbound e outbound e os operadores trabalharem 

simultaneamente em ambas, em que quando o inbound reduz, o 

sistema aumenta automaticamente as interacções de outbound, então o 

serviço diz-se estar a funcionar em modo blended; 

�  Ao operador. Um operador pode em simultâneo estar a trabalhar num 

ou vários serviços com diferentes fluxos. Quando os serviços de 

inbound diminuem a sua intensidade ou têm momentos sem interacções 

e os serviços de outbound aumentam o seu volume de interacções, 

permitindo rentabilizar o tempo do operador, neste caso, diz-se que o 

operador está a funcionar em modo blended. Por vezes o termo 

blended é também utilizado quando o operador utiliza alternadamente 

dois canais diferentes, por exemplo, o e-mail e o telefone; 

� Atendimento. Neste caso considera-se como um todo o percurso de 

relacionamento entre o utilizador e a organização nos seus diversos 

momentos. Nestas situações poderão existir momentos de inbound e 

outros de outbound. O principal objectivo é que o utilizador tenha uma 

experiência de relacionamento coerente, evitando a situação de, por 

exemplo, “saltar” de serviço para serviço. 
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O termo campanha é por vezes utilizado em vez do termo serviço. Em rigor, 

o termo campanha designa um serviço de outbound com o objectivo de 

realizar uma transacção comercial. 

Uma das diferenças substanciais do fluxo de inbound para o de outbound 

está relacionada com o facto de no primeiro caso não se saber qual o 

utilizador que contacta o serviço e no segundo caso, uma vez que a acção 

de contactar parte do serviço, o operador possui toda a informação 

necessária e a preparação adequada para aumentar a eficácia do contacto 

(de notar que a definição de eficácia dependerá dos objectivos de cada 

serviço).  

Algumas abordagens, como a tentativa de identificação a partir do número 

chamador ANI ou pré-identificação do utilizador com a ajuda de um IVR, 

podem minorar esta situação. No entanto, por um lado, nem sempre têm 

sucesso e, por outro, o verdadeiro motivo pelo qual o utilizador contacta o 

serviço só ficará totalmente esclarecido quando este já está em contacto 

com o operador. Dado que os motivos da interacção podem ser múltiplos, 

os serviços de inbound podem (e devem) contemplar situações de 

possibilidade de transferências da interacção entre vários operadores, e 

haver uma organização baseada numa matriz capacidades (skills) versus 

níveis de responsabilidade e decisão.  

A imprevisibilidade é assim maior num serviço de inbound do que num 

serviço de outbound. Num serviço de outbound os operadores já sabem 

com que utilizador vão interagir, qual o objectivo concreto da interacção e 

dispõem de toda a informação relevante para a interacção. 

Deste modo, em geral, os serviços de inbound são considerados como mais 

complexos, exigindo uma maior integração com os sistemas existentes e 

operadores com maior formação e conhecimentos, quer da área de 

negócio, quer dos processos organizacionais. No entanto os serviços de 

outbound têm uma complexidade mínima mais elevada, porque uma 

interacção de outbound, por exemplo de voz, implica sempre que haja pelo 
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menos uma consulta à base de dados, que haja um scheduling das 

chamadas a efectuar, que haja algoritmos de optimização do tempo do 

trabalho das pessoas, que é uma coisa que no inbound não tem 

necessariamente que existir. O caso dos serviços de debt collection 

(cobrança de dívidas) é um exemplo de um serviço de outbound complexo, 

exigindo uma elevada integração com os sistemas existentes e operadores 

com um elevado nível de formação. 

A prática comum é separar os serviços de inbound e de outbound. No 

entanto, todas as oportunidades de interacção com o utilizador devem ser 

exploradas ao máximo. Assim, por exemplo, nos serviços de inbound, a 

exploração dos conceitos de cross-selling1 e up-selling2, registo de opinião, 

entre outros, é desejável. Permitem não só aumentar o volume de negócios 

por interacção, como também conhecer melhor as necessidades e os níveis 

de satisfação dos utilizadores. Através de um contacto telefónico é possível 

perceber se um utilizador está a considerar a hipótese de mudar para o 

serviço da concorrência. Nesta situação é ainda possível fazer alguma coisa 

para mantê-lo, nem que seja conduzi-lo para um serviço de outbound 

específico para utilizadores nestas situações. Deste modo, considera-se 

que deveria haver uma maior integração entre os serviços e analisar e 

desenhar as soluções tendo em conta o fluxo de atendimento global, 

considerando a experiência global de interacção do utilizador e não apenas 

serviços separados entre eles. 

 

                                                

 

1 O cross-selling é o termo usado para descrever a venda adicional de produtos ou serviços 

a um cliente, para além daquele(s) que pretende adquirir. 

2 O up-selling é uma técnica de venda pela qual o vendedor procura que o cliente adquira 

os itens de maior valor, aumentando assim a sua margem na transacção. 
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A tabela 5.1 resume os principais aspectos dos serviços de inbound e de 

outbound. 

 Serviço Inbound Serviço Outbound 

Complexidade � Geralmente maior do que no outbound � Geralmente menor do que no inbound 

Integrações 

� Exige, usualmente, maior número de 

integrações 

� Exige, usualmente, um nível menor de 

integração com os sistemas existentes 

� Tem uma complexidade mínima de base, 

maior 

Iniciativa 
� Parte do utilizador na maioria das 

interacções 

� Parte da organização na maioria das 

interacções 

Aptidões 

dos 

operadores 

� Exige, geralmente, um operador com 

maior experiência, formação e 

conhecimento 

� Não exige, geralmente, um operador com 

tanta experiência e formação 

Tabela 5.1: Comparação entre serviços inbound e outbound 

5.1.2 Canal 

Os canais de interacção, podem dividir-se logicamente em canais 

assistidos, que exigem a intervenção de um operador (telefone, fax, e-mail, 

chat, por exemplo), e canais self-service (entre outros, o wap, o IVR e o site 

Web) (Cardoso, 2000). 

As interacções têm uma componente relacional e uma componente 

transaccional. Para perceber se as interacções podem ser automatizadas é 

necessário analisar estas duas componentes. Interacções que são 

exclusivamente transaccionais tendem a poder ser suportadas por canais 

automáticos. É aí que essencialmente reside a diferença entre se poder ter 

ou não ter um IVR, um sistema automático de chat ou um sistema 

automático de e-mail. É a vertente relacional versus a vertente 

transaccional. 

No sentido de reduzir custos e optimizar as interacções o objectivo é 

sempre maximizar a utilização dos canais self-service. No entanto, a 
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experiência revela que por um lado a escolha dos canais de um Contact 

Center deve ter em conta o público alvo ao qual se destina o serviço e por 

outro que os canais self-service devem ser acompanhados de canais 

assistidos que permitam encaminhar gradual e suavemente os utilizadores 

para os canais self. A colaboração Web permite ajudar a uma transição 

pacífica dos canais assistidos para os canais self. 

Escolher o canal Web, ou utilizar um IVR, como principal canal de 

interacção entre a organização e os utilizadores numa área de negócio em 

que o público-alvo não está familiarizado com a tecnologia, é uma opção a 

evitar. 

Mesmo quando o público alvo se encontra familiarizado com a tecnologia, 

os canais Web ou os IVR possuem sempre opções que possibilitam o 

contacto directo entre o utilizador e um operador, pois constata-se que 

utilizadores que encontram dificuldades na utilização de um canal 

usualmente procuram serviços alternativos da concorrência. 

Os canais mais utilizados são a voz e o e-mail, assistindo-se a um 

crescimento do chat3 e do sms4. 

É importante que a mensagem para o utilizador seja coerente, uniforme e 

independente do canal que utiliza para contactar a organização, daí que o 

processamento das interacções através dos diferentes canais deva ser 

realizado de uma forma integrada. 

                                                

 

3 Short message service ou serviço de mensagens curtas é um serviço disponível em 

telemóveis que permite o envio de mensagens curtas entre estes equipamentos e entre 

outros dispositivos de mão como o assistente pessoal digital, ou PDA, e até entre telefones 

fixos (linha-fixa). 

4 Um chat significa "conversação" e designa aplicações de conversação em tempo real. 

Esta definição inclui programas de internet relay chat, conversação num Web site 

(webchat) ou instant messenger. 
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Na escolha dos canais há um conjunto de factores a analisar como, por 

exemplo: 

� A estratégia da organização e a imagem que pretende transmitir aos 

seus utilizadores; 

� Como é que a organização já interage habitualmente com os seus 

utilizadores; 

� O perfil dos utilizadores, entre outros aspectos, a nível etário, cultural e 

tecnológico; 

� Características do(s) serviço(s) a prestar e qualidade de serviço que se 

pretende oferecer. Se o serviço for um serviço crítico e em tempo real o 

canal e-mail será inadequado. 

5.1.3 Tecnologia 

Os Contact Centers têm de ter soluções de tecnologia que têm que ver com 

as componentes de: 

� Marketing relacional:  

� Business Intelligence, segmentação da base de dados, 

exploração dos dados de histórico; 

� Interacção do ponto de vista de negócio, associada à gestão da 

relação com o utilizador (CRM). Tem a ver com a manutenção 

dos contactos anteriores, utilização dessa informação no 

momento do contacto, fazer o follow-up dos pedidos dos 

utilizadores, sistemas de work-flow para encaminharem os 

pedidos para o back-office dentro da organização e depois 

despoletarem processos para mais tarde virem a dar a resposta 

ao utilizador. Dentro do CRM, incluem-se os front-ends e os 

scripts (guiões) de interacção com o utilizador; 
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� Operacional. Dentro desta componente operacional ainda se podem ter 

duas vertentes: 

� Uma que diz respeito ao planeamento (dimensionamento): 

� Forecasting – é uma estimativa de volume. É específico do 

inbound. No outbound também se faz algum forecasting, mas as 

necessidades são muito mais simples; 

� Staffing – com um determinado volume é necessário perceber 

quantas pessoas é que preciso ter; 

� Schedulling – Depois de, com o Erlang, se fazer o staffing, é 

preciso fazer o scheduling, porque, por exemplo, se pode chegar 

à conclusão que são necessárias dez pessoas das nove horas ao 

meio-dia e quinze do meio-dia às quinze horas, mas depois não 

se conseguir criar horários para ter lá essas pessoas; 

� E outra que diz respeito ao sistema on-line onde, entre outros 

aspectos, se considera a: 

� Integração com central telefónica (ex: CTI); 

� Distribuição de chamadas para o inbound (ex: ACD); 

� Geração de chamadas para o outbound (ex: dialers); 

� Distribuição de e-mails; 

� Ferramentas de quality monitoring; 

� Reporting e exploração dos resultados da operação. 

A arquitectura e os componentes tecnológicos de um Contact Center 

dependem, entre outros factores, da sua dimensão e do processo de 

obtenção do serviço escolhido.  

Contact Centers de grandes dimensões, que no passado recente 

apostavam em arquitecturas distribuídas, hoje, com o custo reduzido e 

elevada fiabilidade das linhas dedicadas, centralizam as operações num 
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único datacenter possuindo depois operadores e outros actores remotos. 

Esta solução permite uma maior facilidade de administração, aumenta a 

fiabilidade do sistema não impedindo a distribuição geográfica. 

Organizações que possuem Contact Centers de elevada dimensão e onde 

são considerados críticos no core business, muitas vezes distribuem as 

suas operações por dois sites o que aumenta a segurança do ponto de vista 

de business continuity (por exemplo, no caso de haver um incêndio) e 

permite o load balancing. 

A escolha da tecnologia a utilizar depende, entre outros factores, da 

estratégia e dos objectivos que se pretendem atingir, tais como a qualidade 

de serviço pretendida, dos processos a suportar e das integrações com os 

sistemas existentes. 

É fundamental ainda, ao escolher a tecnologia e os fornecedores, uma 

análise cuidada do contrato de manutenção. Um Contact Center, em muitas 

situações, tem um funcionamento fora do período das 9 horas às 18 horas, 

necessitando por isso de um horário de suporte mais alargado. Para além 

disso dada a complexidade da sua infraestrutura a sua manutenção pode 

implicar deslocações frequentes de uma equipa de suporte do fabricante. 

Por fim, envolvendo muitas vezes vários módulos de software e hardware, o 

suporte a novas versões deve estar devidamente acautelado. 

5.1.4 Tipo de serviço 

O tipo de serviço prestado está relacionado quer com a estratégia quer com 

a área de negócio da organização. Podem-se, no entanto, distinguir as 

seguintes categorias de tipos de serviço: 

� Inbound: 

� O customer service – essencialmente refere-se a: 

� Billing – por exemplo, informações sobre se veio uma factura, se 

tem uma dúvida ou se deseja perceber algum aspecto em particular; 
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� Provisioning – atribuição de novos serviços ao utilizador. Por 

exemplo, o caso da atribuição de canais por cabo pagos. Quando 

um utilizador pretende adicionar mais um canal pode fazê-lo 

recorrendo a um Contact Center. Não se tratam de serviços 

comerciais, mas de provisioning, em que normalmente se afectam 

novos serviços ao utilizador; 

�  Reclamações; 

�  Informações genéricas sobre o produto ou sobre o serviço; 

� Linhas comerciais puras. A organização faz publicidade em massa com 

um produto muito bem definido e depois os utilizadores telefonam, 

para aderir ao serviço, comprar o produto ou contrair o crédito. Este 

tipo de serviço denomina-se de “vendas inbound”; 

� Suporte técnico: 

� Interno ou help desk: o help desk é suporte técnico interno dentro da 

organização para sistemas e utilizadores da própria organização; 

� Externo: aquilo a que se chama normalmente suporte técnico 

corresponde a processar pedidos de informações técnicas ou 

triagem de problemas residenciais ou de organizações externas; 

� Outbound: 

� Debt collection, cobranças por telefone; 

� Welcome calls, quando um utilizador utiliza pela primeira vez um 

determinado serviço de uma organização; 

� Evitar o churn, saída de clientes para a concorrência; 
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� Vendas outbound, nomeadamente cold call5, cross-sell e up-sell; 

� Inquéritos, que podem ser mais orientados à satisfação dos 

utilizadores ou a estudos de mercado; 

� Actualizações de bases de dados. 

Muitos destes tipos de serviços podem estar orientados a organizações ou a 

particulares. As suas características em ambas as situações são diferentes. 

É possível, identificar boas práticas em cada um destes tipos de serviços e 

independentemente da sua área de negócio. 

5.1.5 Integração 

A integração tem como objectivo disponibilizar a informação necessária aos 

operadores e outros actores do Contact Center para poderem trabalhar de 

uma forma eficaz. 

Por vezes a solução mais simples consiste na utilização das próprias 

aplicações já existentes na organização. Neste caso o software de Contact 

Center na realidade trata de tudo o que é gestão da interacção, o 

encaminhamento, o gerir a fila, interagir com o utilizador enquanto está em 

espera, encontrar o operador mais adequado, ter reporting da 

produtividade, dos níveis de serviço, entre outros, e depois, quando é 

necessária a parte aplicacional, o operador utiliza a aplicação de back-end 

já existente na organização. Um dos problemas desta abordagem é a 

gestão da informação relacionada com a interacção com o utilizador, porque 

para além de se registarem os tempos de atendimento, os tempos médios 

de espera, é também importante registar o motivo das interacções, que 

produto/serviço é que foi solicitado, porque a riqueza da integração dos 

                                                

 

5 Cold calling é um processo de prospecção, tipicamente via telefone, onde os utilizadores 

visados não estão à espera da interacção. O termo cold (frio) é usado porque a pessoa que 

é contactada não está à espera nem pediu para ser contactada. 
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canais com os sistemas de negócio também vem daqui, a riqueza de saber 

que o tempo médio de atendimento, tempo médio de duração de chamada, 

para determinados casos é mais ou menos complexo, dependendo do tipo 

de motivo e ser possível conhecer os utilizadores (numa perspectiva de 

CRM) e identificar melhorias a fazer na organização. 

No entanto, é frequente estas aplicações não estarem adaptadas para 

sistemas de front-end com exigência de real time, mas adaptadas para 

sistemas transacionais puros que funcionam em batch, sendo por isso 

difíceis de utilizar pelos operadores e não apresentando tempos de resposta 

adequados a um Contact Center. Aksin and Harker (Aksin et al., 2003) 

mostram que num sistema com um elevado nível de integração a uma 

aplicação de back-end sem uma capacidade de resposta adequada, o 

aumento do número de operadores tem um impacto negativo significativo 

no desempenho das operações. 

Se o sistema de back-end é demasiado complexo para se utilizar no front-

end o que implicava uma formação exagerada aos operadores – tendo um 

custo muito elevado – então, se o desempenho do sistema de back-end o 

permitir pode-se construir um front-end mais simples para o Contact Center. 

Neste caso é necessário então desenvolver um conjunto de transacções de 

negócio que vão actuar sobre o outro sistema (integração síncrona). A 

complexidade desta abordagem depende da tecnologia que está disponível 

do outro lado. Se se tiver disponível um front-end com Web services, ou 

com esse tipo de tecnologias, a complexidade de desenvolver uma 

integração é baixa. O driver da complexidade tem, nesta situação, que ver 

essencialmente com o número de transacções. Se houver muitas 

transacções diferentes, se o tipo de informação que se for requisitar for 

muito alargado, então a complexidade é uma função directa do número de 

transacções. 

Se o sistema de back-end for muito pouco eficiente (para tanta informação 

que se pretende obter, manipular, actualizar e inserir), opta-se normalmente 
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por criar um subset de informação que é copiado para o sistema de front-

end e depois é actualizado periodicamente (integração assíncrona). Neste 

caso, uma vez mais, o nível de complexidade vai ser função da informação 

que tem de estar disponível no front-end. Quanto mais o subset se 

aproximar do set original, mais complicado há-de ser e depois a gestão 

desta actualização pode ser um desafio maior ou menor, conforme se 

pretende assegurar mais ou menos a coerência entre as partes. 

Em grandes organizações é frequente a diversidade de sistemas nas 

diferentes unidades funcionais, pouco integrados ou mesmo sem 

integração. Nestes casos para além da integração entre cada sistema e o 

Contact Center, é ainda necessário garantir a integração entre os vários 

sistemas. Pode acontecer inclusive que o front-end desenvolvido para o 

Contact Center funcione mesmo como aplicação integradora de diversas 

aplicações. 

A avaliação da complexidade de integração passa assim pela análise dos 

seguintes factores: 

� O número, diversidade e o nível de integração já existente dos sistemas a 

integrar; 

� As características tecnológicas de cada um dos sistemas (por exemplo, 

tecnologia proprietária ou standard, código aberto); 

� A complexidade da interface de cada um dos sistemas; 

� A eficiência de cada um dos sistemas; 

� A decisão sobre se a integração é síncrona ou assíncrona; 

� O número de transacções a suportar. 

Os serviços de inbound têm usualmente maiores necessidades de 

integração do que os de outbound. 
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5.1.6 Geografia 

Actualmente, do ponto de vista tecnológico, a dispersão geográfica é um 

factor praticamente irrelevante. A tecnologia e a capacidade da rede 

evoluiram de tal modo que permitem quase ignorar a questão geográfica 

que no passado recente obrigava a criar a duplicação dos dados e a instalar 

múltiplos sistemas. 

A geografia é hoje uma questão de contacto. Quando se trabalha com 

Contact Centers que prestam serviços remotamente, aproveitando questões 

como os custos com as pessoas e os seus conhecimentos técnicos ou 

outros (por exemplo, a deslocalização de centros de países anglófanos para 

a Índia), como as vivências e as culturas são diferentes, a experiência de 

interacção nem sempre é bem assimilada pelo utilizador. O principal 

problema é mesmo tentar manter a qualidade do serviço, baixando os 

preços, que é uma das grandes vantagens da deslocalização/dispersão 

geográfica.  

Um outro aspecto relacionado com a geografia é a diferente maturidade dos 

mercados, a legislação e a gestão dos projectos de uma forma distribuída. 

5.1.7 Dimensionamento 

Os Contact Centers são dimensionados para, na parte de inbound, 

responder às solicitações, e na parte de outbound para realizar um trabalho 

de campanhas. 

O dimensionamento do outbound é relativamente fácil de executar sendo 

mais difícil o do inbound.  

Acções do planeamento consistem em três passos forecasting, staffing, 

scheduling (Avramidis et al., 2005). 

Os factores mais importantes a ter em conta no dimensionamento em 

inbound são: o volume expectável (por exemplo, número de chamadas 

expectável); mas também há a duração das interacções (por exemplo, 

duração de uma chamada); expectativas de distribuição das interacções ao 
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longo do dia, ao longo do mês e ao longo do ano; e o nível de serviço que 

se quer prestar. 

Com estes dados, e aplicando conhecimentos de Investigação Operacional, 

nomeadamente aplicando a fórmula Erlang, é possível o dimensionamento 

do número de operadores necessários. 

Quando se utilizam IVR, o que o IVR vai fazer é que vai reter uma 

determinada percentagem de chamadas. A utilização do Erlang mantém-se. 

Utiliza-se o Erlang para estimar o número de portas de IVR que são 

necessárias, e para ter uma estimativa do número de chamadas que são 

servidas pelo IVR. Depois há as que sobram. A essas que sobram, mais 

uma vez, pode-se aplicar o Erlang para identificar quantas pessoas é que 

são necessárias para servir a operação ao longo do tempo. Com os skills 

usualmente tem-se a mesma abordagem que com o IVR. Identifica-se qual 

é a percentagem de chamadas ao longo do tempo que existe em cada um 

dos skills e depois faz-se o dimensionamento usando o Erlang para esses 

volumes. 

No outbound, os factores a considerar são: o volume desejado; a duração 

média da chamada prevista; e a taxa de penetração que se quer ter na base 

de dados.  

Quando se tem um projecto de outbound, o objectivo raramente é contactar 

todas as pessoas. Sabe-se sempre que não se vai conseguir contactar 

todas as pessoas. A percentagem de pessoas que se consegue contactar é 

um objectivo a definir. Isso é um parâmetro muito importante no 

dimensionamento da equipa. Quanto maior a taxa de penetração mais 

horas de operação vão ser necessárias e o crescimento marginal da taxa de 

penetração tem um impacto muito grande no número de pessoas. Para, por 

exemplo, se passar dos 70% para os 75% é necessário um esforço 

muitíssimo maior do que para passar dos 20% para os 25%. 
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Isto pode ser pensado em dois passos. Um primeiro passo é o número de 

horas de operação que são necessárias. Para calcular o número de horas 

de operação é necessário saber o número de contactos, a taxa de 

penetração e a duração média das chamadas. Depois de ter o número de 

horas, é preciso perceber quantas pessoas é que são necessárias. Isso 

depende do perfil dos RH que estão disponíveis a trabalhar na organização, 

se estão a trabalhar em regime de part-time ou de full-time, ou qual é o 

número de horas que esses recursos fazem. É ainda fundamental saber o 

horário de funcionamento dos projectos e a distribuição das cargas ao longo 

do horário. Isso aí permite definir a dimensão em termos do número de 

postos. 

A capacidade de crescimento é outro factor importante. É necessário saber 

até quanto a organização prevê crescer ou, se por outro lado, não prevê 

crescer. 

Um dimensionamento correcto é crítico, pois vai determinar, entre outros 

aspectos, o número de pessoas (actores) que irão estar a trabalhar – que 

representam 70% dos custos operacionais de um Contact Center – a 

tecnologia e a arquitectura do SI a conceber. 

5.1.8 Processo de obtenção de serviço 

As organizações para obterem serviços de Contact Center têm 

essencialmente quatro modelos principais: 

� In-house; 

� Primeira linha outsourcing, segunda linha in-house; 

� Primeira linha outsourcing, segunda linha insourcing (os sistemas são 

da organização, os operadores são de um outsourcer); 

� Tudo outsourcing. 

As organizações podem querer evitar a situação em que, depois de investir 

muito dinheiro numa plataforma, afinal percebem que não é aquilo que 
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querem e, nesse caso, assumem o risco de colocar a base de dados e/ou 

informação de negócio, no outsourcer. Neste caso, pelo menos o 

investimento não é todo feito à cabeça. 

Recorrer a um outsourcer traz vantagens ao nível do investimento, 

transformando um investimento inicial forte (máquinas, infraestruturas, 

formação, entre outros) em custos operacionais (custo com uma prestação 

de serviços). Por outro lado o setup time é também mais curto ao contornar 

a curva de aprendizagem no que diz respeito à gestão de um Contact 

Center. 

As grandes organizações, que têm operações mais maduras, procuram no 

outsourcer aquilo que os outsourcers são bons a fazer: contratar, gerir e 

optimizar. Como se trata de um sector que ainda tem uma curva de 

aprendizagem relativamente longa, os outsourcers fornecem o know-how e 

a experiência. 

O outsourcer acrescenta ao negócio a experiência, mas também a 

complexidade de gerir uma entidade terceira. Acrescenta a complexidade 

de ter um controlo mais fino. Mas esse controlo mais fino pode ser um 

aspecto positivo. Na verdade é algo que deveria ser feito internamente, mas 

só é feito quando se trata de um outsourcer. Não é por isso propriamente 

um custo adicional, pode até ser considerado uma mais valia. 

Uma solução que pode ser interessante é um modelo misto: insourcing e 

outsourcing. Este modelo permite juntar o que as organizações têm de 

melhor, o know-how dos seus produtos/serviços, da sua oferta, dos seus 

utilizadores, da sua estrutura interna, entre outros aspectos, com o que 

podem ir buscar a um outsourcer que é know-how específico de Contact 

Center. O outsourcer tem de estar constantemente a evoluir porque está em 

concorrência com os outros outsourcers fornecendo assim aos seus clientes 

o melhor da experiência na área. Então é interessante juntar as duas coisas 

e fazer um modelo misto de insourcing e outsourcing que permite às 

organizações inclusive fazer benchmarking. 
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As grandes vantagens de montar uma operação in-house, prendem-se com 

questões de controlo, confidencialidade, concorrenciais e ainda com 

aproveitamento de recursos internos já existentes (por exemplo, equipas de 

TIC, infraestrutura, equipas comerciais). 

É possível então distinguir duas abordagens possíveis ao problema. Se se 

considerar que o Contact Center e o atendimento representam a grande 

mais-valia da organização, estar a entregá-los a terceiros é um pouco estar 

a entregar o futuro da organização a terceiros, então a abordagem a seguir 

pode ser a de montar um serviço ou a operação toda in-house. Se se 

considerar que o core business de uma organização não é o atendimento 

ao utilizador, neste caso, a solução pode ser a utilização total dos serviços 

de um outsourcer. 

Em qualquer dos casos as escolhas deverão ser devidamente ponderadas 

e consideradas no desenho do Contact Center dado o seu impacto 

significativo quer nas operações quer nos SI (Aksin et al., 2004; Gans e 

Zhou, 2007). 

5.1.9 Foco no utilizador e no operador 

Uma das principais linhas orientadoras num projecto de SI de Contact 

Center, e de todo o projecto em si, é o foco no binómio utilizador e 

operador. 

O utilizador é usualmente a razão de ser de uma organização. Quando esta 

decide criar um Contact Center de raiz ou adicionar um novo serviço no 

Contact Center – seja este interno, in-house, ou externo, com um serviço 

fornecido por um outsourcer – todo o desenho da solução desde a sua 

componente de marketing à sua componente operacional deve ser 

concebido quer com base na satisfação das necessidades do utilizador quer 

no seu grau de satisfação na utilização dos serviços, de modo a fortalecer a 

relação entre ambos, gerando assim um conjunto de receitas continuadas 

ao longo do tempo. 
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Uma das abordagens utilizadas na concepção dos serviços de Contact 

Center consiste na adaptação quase linear de processos existentes, mas 

realizados através do canal telefone, e-mail ou outro. Esta abordagem 

poderá ter como consequência a construção de um conjunto de serviços 

desconexos e desarticulados que o utilizador não percebe nem consegue 

utilizar podendo ficar a relação entre ele a organização fragilizada. 

Na sequência desta linha orientadora, e no sentido de fortalecer e aumentar 

a relação entre o utilizador e a organização, é fundamental que o operador, 

para além dos aspectos relacionados com a sua formação, postura, entre 

outros (que não são o objectivo do presente estudo), possua as ferramentas 

adequadas que lhe permitam de uma forma célere e eficaz satisfazer as 

necessidades presentes do utilizador e antecipar as futuras. Essas 

ferramentas estão suportadas no SI de Contact Center. O operador é o 

rosto da organização para o utilizador. 

5.1.10 Legislação 

A legislação relativa aos Call Centers e Contact Centers varia 

substancialmente de país para país condicionando as soluções a 

desenvolver num projecto de SI nesta área, como por exemplo a legislação 

“Do Not Call”. Nalguns países, como os Estados Unidos, os utilizadores 

podem registar-se numa base de dados denominada “Do Not Call” de modo 

a evitarem interacções de telemarketing. 

Outro exemplo é a legislação laboral que regula a actividade dos 

colaboradores dos Contact Centers. Esta varia de países como a Índia onde 

não existe qualquer regulamentação até ao Reino Unido onde o número de 

horas de interacção, o número de intervalos, as pausas mínimas entre 

interacções e muitos outros aspectos estão considerados levando a 

diferenças nos SI do Contact Center. 
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5.1.11 Área de negócio 

É fundamental considerar o conhecimento da área de negócio num projecto 

de Contact Center. As experiências de projectos de SI de Contact Center 

numa determinada área de negócio podem ser aproveitadas e aplicadas em 

outras organizações na mesma área de negócio e com maturidade de 

mercado igual. 

Os estudos específicos verticais de Contact Center para cada área de 

negócio possibilitam o benchmarking, ou seja, permitem perceber como se 

encontra posicionada a acção da organização face ao mercado. Só se pode 

fazer benchmarking em serviços comparáveis. Analisar uma linha bancária 

e um serviço de telecomunicações e comparar a duração média das 

chamadas não faz sentido. São negócios diferentes com objectivos 

diferentes e portanto não comparáveis. 

Os estudos sectoriais são importantes para as organizações poderem 

perceber se estão dentro do benchmark, se podem melhorar e quanto é que 

podem melhorar. 

Um dos grandes drivers dos Contact Centers é o número de utilizadores 

que as organizações têm.   Áreas de negócio residenciais massivas 

naturalmente têm Contact Centers. No entanto, organizações que até 

tenham um número muito elevado de facturação, mas um número reduzido 

de utilizadores, poderão não ter necessidade de um Contact Center formal 

com operadores especializados no atendimento aos utilizadores. Essa é a 

grande nuance. Sectores em que, apesar de as organizações terem 

utilizadores particulares, exista uma fragmentação muito grande e um nível 

de concentração muito baixo, também terão menos tendência a utilizar um 

Contact Center.   

Assim, organizações que têm muitos utilizadores organizam-se 

horizontalmente, ou seja, há pessoas específicas que fazem a interacção 

com o utilizador. Ao haver estes tipos de especialização aparecem os 

Contact Centers. 
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Apesar disso, podem existir Contact Centers mais formais do que outros. 

Existe a figura nas organizações do account manager/power user que lida 

com o debt collection, com o up-selling e cross-selling das suas contas. O 

seu dia-a-dia não é tanto gerido numa filosofia formal de Contact Center, 

mas faz uso de procedimentos, ferramentas e tecnologias idênticos aos de 

um operador de Contact Center. Desta forma, onde houver interacções 

sejam elas mais formais ou menos formais pode haver lugar a ter um 

Contact Center. Portanto os Contact Centers são muito horizontais e podem 

aplicar-se, de um modo mais ou menos formal, em quase todas as áreas de 

negócio. 

Há também estágios diferentes. A concorrência, resultado da liberalização 

de alguns mercados nalgumas regiões pode originar ou não a necessidade 

de um Contact Center. Se uma organização não sentir concorrência, se não 

houver liberalização, possivelmente o investimento na melhoria contínua da 

relação com o utilizador, não será grande. 

Se, por outro lado, a geografia onde a organização está inserida, a 

concorrência oferece um serviço de atendimento melhor, nesse caso surge 

a necessidade de investir num Contact Center. A predisposição de 

determinados sectores de actividade para utilizarem um Contact Center – à 

excepção dos service bureau – depende não só do vertical em si, mas da 

região, da legislação e da maturidade do mercado. 

5.1.12 Actores relevantes 

O número e as funções dos actores num Contact Center variam de 

organização para organização. 

Na identificação dos actores de um Contact Center podemos distinguir 

funções de linha de produção e funções de suporte. 

Ao nível das funções de linha de produção, os supervisores e os gestores 

de projecto, para além dos operadores, são considerados fundamentais 

para o sucesso dos projectos.  
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Os supervisores actuam como gestores de RH. Embora não façam o 

recrutamento e a selecção, isso é normalmente feito por departamentos 

separados de suporte, mas o envolvimento deles na selecção das pessoas, 

no desenvolvimento das pessoas, na identificação dos talentos, na 

promoção delas, na motivação diária, na animação em sala, tem uma 

importância fundamental. São considerados como alavanca. Os operadores 

podem ter grandes aptidões como comunicadores, mas é necessária uma 

alavanca para o conjunto funcionar. Um supervisor tem um grande poder de 

alavancagem, porque tipicamente trabalha com equipas entre 10 a 15 

pessoas, ou seja, o esforço dele, no fundo, é multiplicado por 10 ou por 15. 

Um bom supervisor tem um efeito significativo sobre a produtividade de 15 

pessoas.  

Num Contact Center de grandes dimensões, o objectivo na estrutura de RH 

não é propriamente ter um director de RH que faça a gestão dos RH. Cada 

um dos supervisores tem de funcionar como um gestor de RH. 

O gestor de projecto é a única pessoa que tem a visão vertical sobre todo o 

projecto. Percebe as necessidades e expectativas do cliente – se não se 

tratar de um service bureau, o cliente é interno à própria organização – tem 

de perceber muitíssimo bem todo o projecto. 

Ao nível das funções de suporte, há um eixo que tem numa ponta 

competências de marketing e no outro extremo, competências operacionais. 

Temos aí uma série de profissionais indispensáveis para assegurar estas 

competências. 

As competências operacionais têm a ver com planeamento, forecasting, 

dimensionamento, formação, auditoria de qualidade, entre outras, ou seja, 

com tudo o que tem a ver com a componente industrial do projecto. 

No outro extremo, têm-se as competências de marketing. No marketing é 

necessária a elaboração do front-end. Neste trabalho considerou-se até ao 

momento o front-end mais numa perspectiva tecnológica, mas a tecnologia 
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é um mero suporte para aquilo que depois o front-end transporta, a forma 

como é desenhado, a mensagem que se passa, a comunicação, entre 

outros aspectos. Desse ponto de vista, o Contact Center tem muito do que 

tem uma empresa de marketing, em termos de criatividade, de 

desenvolvimento de conceitos e de mensagem. 

Há ainda uma função que tem que ver com a análise de sistemas. Todas 

estas acções têm de ser pensadas numa óptica de processos e as formas 

como eles se integram (se for um Contact Center externo, ainda mais), por 

exemplo entre outros aspectos, quais são os fluxos de informação para o 

utilizador, qual a integração com as operações das outras unidades da 

organização, como é feita a re-alimentação da informação de modo a dar 

feed-back ao utilizador. 

Têm-se ainda as funções de suporte na área de informática. Há uma área 

de Engenharia de Software, desenvolvimento de soluções específicas, 

relacionada com a componente de CRM e dos front-ends. Há uma área 

ligada à gestão da infraestrutura – os Contact Centers têm uma 

infraestrutura muito grande, muitos PC, redes, routers, entre outros – e este 

nível de complexidade exige pessoas muito orientadas à gestão de 

sistemas, da plataforma. Há ainda uma forte componente de 

telecomunicações. 

Existem ainda funções de gestão da manutenção de equipamentos, gestão 

de instalações, geradores, electricidade, quadros eléctricos, ar 

condicionado, aquecimento, segurança, entre muitos outros. Quando se 

consideram estruturas que têm de 500 a 600 pessoas em simultâneo a 

trabalhar, todos estes aspectos são fundamentais para o sucesso da 

operação. Inclui-se aqui também o espaço físico em si, como o mobiliário. 

Especialmente no outsourcer onde o próprio ambiente físico está em 

permanente mudança, este tem de se ajustar a flutuações de volume dos 

diversos clientes. É preciso deslocar operadores de um local para o outro, é 

preciso novo mobiliário, substituir mobiliário, arrumar mobiliário. É 
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importante ter pessoas, especialmente em Contact Centers de alguma 

dimensão, especializada neste tipo de funções. 

Por fim, temos as funções de suporte na área dos RH como a selecção, 

recrutamento e formação, o suporte administrativo e área da saúde. 

No que diz respeito à selecção, recrutamento e formação tendencialmente o 

que se verifica muito em termos de Contact Center é uma aposta forte na 

rotatividade, funcionando a selecção das pessoas como se de um processo 

de selecção natural se tratasse. Existe outra abordagem que consiste num 

processo de recrutamento e selecção muito rigoroso, de modo que há um 

investimento grande nos recursos, mas estes depois acabam por ficar, 

rentabilizando assim esses investimentos. O suporte administrativo garante 

ainda a gestão dos contratos, renovações, férias, faltas e processamento de 

salários. Grandes Contact Centers necessitam de ter uma infraestrutura 

específica de apoio às questões de saúde. 

Por fim, em operações in-house pode haver um Contact Center Manager, 

que é o responsável pelo Contact Center propriamente dito. 

5.2 Fundamentação e discussão dos resultados 

O presente trabalho prende-se com as seguintes questões de investigação: 

Quais os factores considerados relevantes num projecto de SI de Contact 

Centers? Qual a caracterização que especialistas em GP de SI de Contact 

Centers fazem desses factores? 

No capítulo quatro discutiram-se paradigmas subjacentes à investigação e 

métodos de investigação qualitativos e quantitativos. Concluíu-se que a 

abordagem que melhor se adequava aos objectivos pretendidos seria a 

abordagem interpretativa. 

Num primeiro passo, com base na revisão bibliográfica e na experiência 

empírica do observador foi possível estabelecer um conjunto de 

proposições iniciais. 
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Sendo que o objecto de estudo é acessível através de experiências, 

percepções e construções mentais de sujeitos com trabalho relevante na 

área, seleccionou-se então um conjunto de especialistas com o qual fosse 

possível interagir de modo a obter o conhecimento pretendido. 

A análise dos dados, à medida que se efectuava a sua recolha guiou o 

processo de investigação. Segundo Deslauriers (Deslauriers, 1991), a 

análise dos dados permite guiar o investigador na sua amostragem que é 

de natureza intencional e dá-lhe pistas sobre o que lhe resta descobrir sobre 

o fenómeno em estudo durante o processo de colheita dos dados. 

Trata-se de um processo de recolha de dados que gera uma teoria e no 

decurso da qual o investigador, simultaneamente, colhe, codifica e analisa 

os dados, decide dos próximos dados a coligir e onde os encontrar. 

Este processo da recolha de dados é controlado pela emergência da teoria. 

Assim, a análise do discurso do informador permite aclarar as etapas 

seguintes da recolha e, por seu turno, estes novos dados serão analisados 

até que se verifique o fenómeno da convergência dos dados (Deslauriers, 

1991). Este fenómeno é reconhecido pelo investigador quando as 

categorias de análise estão estabilizadas e as informações suplementares 

não acrescentam nada de novo à compreensão do fenómeno estudado. 

Optou-se pela utilização de entrevistas semi-estruturadas para recolha do 

material empírico de modo a verificar as proposições e obter a identificação 

e caracterização dos factores considerados relevantes em projectos de SI 

de Contact Centers. As entrevistas semi-estruturadas permitiram dar 

liberdade ao entrevistado para falar sobre o que é importante para ele, em 

vez de falar sobre o que seria importante para o entrevistador. Seguiu-se, 

no entanto, uma estrutura base que garantisse que todos os tópicos 

considerados essenciais fossem abordados. A estrutura base foi seguida de 

forma bastante flexível, de modo a permitir que a subjectividade do 

entrevistado não fosse influenciada. Foi então elaborada uma lista de temas 
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a cobrir e a partir daí um conjunto de perguntas a fazer e de afirmações 

para os entrevistados comentarem. 

As entrevistas foram presenciais e com registo magnético (com a 

concordância explícita dos entrevistados). 

De modo a reduzir potenciais factores de enviesamento dos resultados 

obtidos houve uma preparação cuidada e pormenorizada, quer ao nível da 

estruturação das entrevistas, quer ao nível da postura e atitude a ter na 

entrevista. De entrevista para entrevista, com base na informação das 

anteriores, foi possível optimizar os temas a abordar e a postura.  

De entrevista para entrevista ocorreu a organização e análise dos dados. 

O primeiro passo consistiu em organizar todos os conteúdos das entrevistas 

em grandes tópicos e por autor. Conforme foram sendo identificados novos 

tópicos estes passaram também a ser considerados na organização da 

informação. Num segundo passo procuraram-se continuamente 

semelhanças e diferenças, denominadores comuns, modelos e aspectos 

significativos. À medida que se foi prosseguindo, as diferentes categorias 

foram emergindo. O processo de análise, levando à determinação das 

categorias principais, foi a terceira etapa da análise. Visou reagrupar 

categorias para a construção de algumas categorias principais. 

No conjunto de todas as entrevistas foi possível observar convergência 

quanto aos factores identificados e quanto à sua descrição. 

De modo a validar, enriquecer o modelo e permitir precisar algumas das 

relações identificadas nas entrevistas, considerou-se a hipótese de reunir 

um outro conjunto de especialistas de modo a realizar um focus group. Os 

focus groups procuram maximizar o tempo de pesquisa e tirar vantagens 

das possíveis sinergias que o esforço combinado de um grupo pode 

promover. 
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Os focus group podem ser criticados pela sua subjectividade, pela 

inconsistência dos seus resultados de grupos para grupos e devido a 

idiossincrasias dos moderadores (Calder, 1977; Fern, 1982; Winters, 1990). 

De modo a minorar as desvantagens dos focus group foi elaborada uma 

lista de temas a cobrir e um conjunto de afirmações, pedindo-se aos 

participantes para os comentar. Os temas e as afirmações foram 

apresentados por uma ordem definida. 

O focus group foi presencial, com registo magnético (com a concordância 

explícita dos participantes) e teve a duração aproximada de duas horas. 

Foram colocados à consideração dos participantes, cada um dos factores 

do framework obtido a partir das entrevistas. Por cada factor apresentado, 

foram apresentadas afirmações que o caracterizavam para que fossem 

objecto de reacção e discussão. 

O registo magnético do focus group foi transcrito. O seu conteúdo foi 

também alvo de uma análise por comparação constante, utilizando as três 

etapas de análise anteriormente referidas. 

Tendo havido convergência entre o modelo obtido a partir das entrevistas e 

a sua validação e expansão com base no focus group, verificou-se o 

fenómeno de convergência dos dados apontado por Deslauriers 

(Deslauriers, 1991). 

Os resultados do presente estudo expandem e completam de forma 

significativa as proposições iniciais.  

A primeira proposição sugeria oito factores a considerar num projecto de SI 

de Contact Center, nomeadamente, o fluxo, o canal, a tecnologia, o tipo de 

serviço, a área de negócio, o nível de integração, o dimensionamento e o 

processo de obtenção de serviço. Estes factores foram considerados e 

apontados como relevantes em projectos de SI para Contact Centers. Para 

além destes, surgiram ainda outros como a geografia, os actores 

relevantes, o foco no utilizador e no operador e a legislação. 



Capítulo 5 

 173  

A segunda proposição sugeria que se o fluxo fosse inbound então a 

complexidade de um projecto de SI de Contact Center seria maior. Os 

resultados indicam que esta proposição se verifica de uma forma geral 

embora, por um lado, exista uma complexidade mínima de um fluxo de 

outbound e que pode não existir num fluxo de inbound muito simples e, por 

outro, existam serviços de outbound muito complexos como o caso dos debt 

collection.  

Se o fluxo for o inbound então a necessidade de integração com os 

sistemas já existentes seria maior. Esta terceira proposição também se 

confirma de uma forma genérica, existindo exemplos de serviços de 

outbound, como o debt collection, com elevadas necessidades de 

integração. A verificação desta afirmação também traz consigo problemas 

como o identificado por Aksin e Harker (Aksin et al., 2003) que mostram que 

num sistema de inbound com integração a um legacy system quanto maior 

for o número de operadores, menor é o desempenho do sistema. 

É possível identificar classes de serviços tipo (por exemplo, inquéritos de 

satisfação) cujas abordagens poderão ser semelhantes e independentes da 

área de negócio (quarta proposição), embora a área de negócio e a 

criticidade do serviço possam criar sub-tipos específicos com abordagens 

semelhantes. 

Estes resultados suportam também a pesquisa existente. A pesquisa aponta 

a área como sendo cada vez mais uma área multidisciplinar.  

O problema do dimensionamento ocupa um lugar de destaque por 

condicionar um dos maiores custos associados aos Contact Centers, ou 

seja, os RH (Gans et al., 2003a). Verificamos, no entanto, que o problema 

do dimensionamento se encontra de uma forma geral equacionado à volta 

do fluxo de inbound e que no outbound quase não se identificam estudos 

sobre este problema sendo uma das excepções o estudo de Samuelson 

(Samuelson, 1999) sobre predictive dialing. Na verdade, o que também se 

pode afirmar é que a eficiência tem de ser equacionada com o factor 
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qualidade de atendimento e captura e retenção dos utilizadores, sendo que 

os resultados apontam para que se considere o fluxo como um todo e não 

apenas um conjunto de serviços de inbound e outbound desligados e 

confusos.  

O presente estudo confirma o canal voz como sendo o canal de referência, 

sendo que o e-mail vai ganhando dimensão e importância cada vez 

maiores, não sendo de ignorar o crescimento do sms e do chat. 

Com a redução dos custos de comunicação e com o aumento da fiabilidade 

das linhas dedicadas, arquitecturas centralizadas num ou dois data centers 

e com operadores geograficamente distribuídos são utilizados como 

referência. 

Outro aspecto que também se pode constatar é que na maioria dos estudos 

identificados não são considerados todos os actores do Contact Center de 

uma forma global. Por exemplo, se o número de operadores aumentar, 

aumentará também o número de actores nas funções de suporte. Estes 

actores utilizam e manipulam informação e representam um custo para o 

Contact Center. 

Este estudo sugere ainda a necessidade de uma análise de impacto que um 

Contact Center pode trazer a uma organização e qual a reengenharia de 

processos de organizacional a realizar numa situação destas.  

A maturidade do mercado e o perfil dos utilizadores no desenho e 

implementação do Contact Center é ainda um outro aspecto considerado 

relevante e geralmente não referido em estudos da área.   

O presente estudo converge com a pesquisa existente sobre a utilização de 

outsourcers (Aksin et al., 2004; Gans et al., 2007). As possibilidades de 

obtenção do serviço sendo cada vez mais mistas conduzem a que as suas 

necessidades sejam consideradas nos projectos de SI de Contact Centers. 
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Com a exposição e discussão dos resultados do projecto de investigação se 

finaliza o presente capítulo. O capítulo seguinte fornece uma perspectiva 

global de todo o trabalho desenvolvido, suas limitações e propostas de 

trabalho futuro. 
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6. Considerações finais 
 

Ao longo do documento procurou-se caracterizar a realidade complexa dos 

Contact Centers e da GP. Desse trabalho decorreu de uma forma natural o 

problema da gestão dos SI de Contact Centers, tema central da tese. Surge 

assim, como contributo fundamental, a proposta de um framework para a 

GP de SI de Contact Centers. 

Neste capítulo revêm-se os conceitos fundamentais apresentados na tese, o 

problema e o projecto de investigação desenvolvido. Discutem-se os 

principais resultados obtidos, as limitações do trabalho realizado e expõem-

se propostas de trabalho futuro. Tecem-se considerações finais. 

6.1 Síntese da tese 

Temos o privilégio de viver numa época de evolução tecnológica, sem 

precedentes, marcada ainda por mudanças substanciais a nível social, 

económico e ecológico. A globalização e a turbulência são as palavras que 

mais vincam este início de século, caraterizando-se pela eliminação das 

fronteiras comerciais, incerteza, insegurança e sobretudo mudança 

constante. Neste contexto as organizações e as pessoas necessitam de se 
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adaptar continuamente. Adaptar, melhorar e evoluir são as acções a 

desenvolver. As organizações procuram assim conciliar numa equação 

sempre difícil de resolver, crescer, reduzir custos e aumentar os lucros. 

Como resposta a estes desafios surgiram os Contact Centers, sucessores 

dos Call Centers. Os Contact Centers permitem reduzir os custos de 

presença física local, melhorar o acesso aos serviços, melhorar a sua 

qualidade para com o utilizador, seja este um cliente, um utente ou um 

fornecedor, aumentando o seu grau de fidelidade e potenciando assim um 

aumento dos lucros por interacção. 

Não é assim de estranhar ser um sector com um crescimento na ordem dos 

8% ao ano, promovendo o crescimento directo e indirecto da economia e 

aumentando a oferta de postos de trabalho. 

Os Contact Centers de modo a serem eficazes, recebem, processam e 

geram grandes quantidades de informação. A informação gerada é preciosa 

pois pode alertar para ameaças de um novo concorrente ou de novos 

produtos no mercado, mas também para novas necessidades existentes, 

promovendo a criação de novos produtos e serviços. Associadas aos 

Contact Centers estão operações que envolvem TIC com elevados níveis 

de exigência, desde logo pela característica de tempo real de actuação. 

Cada projecto de implementação de um novo Contact Center ou de um 

serviço de Contact Center está associado a um projecto de TIC. 

Os projectos de TIC apresentam resultados claramente insatisfatórios em 

termos de sucesso, apesar de uma melhoria nos últimos anos.  

Salientando a importância dos projectos de SI nos Contact Centers, Gans e 

Koole (Gans et al., 2003a) defendem que apesar de 70% dos custos 

operacionais associados aos Contact Centers estarem relacionados com 

RH, para além da gestão dos RH, decisões mais estratégicas estão 

relacionadas com o desenho dos processos e dos sistemas de suporte a 

esses processos. 
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Do insucesso dos projectos de TIC e da importância dos SI nos Contact 

Centers surge a necessidade que a investigação prossiga na procura de 

metodologias, métodos, técnicas e ferramentas com vista a melhorar a 

concepção, a construção, a implementação e o decorrente sucesso dos 

projectos de SI de Contact Centers. Esta necessidade aliada ao facto de 

não ter sido identificado um modelo abrangente que possibilitasse 

enquadrar devidamente os projectos de SI para Contact Center, constituiu a 

motivação para o presente estudo. 

Decorreram assim, as seguintes questões de investigação: Quais os 

factores considerados relevantes num projecto de SI de Contact Centers? 

Qual a caracterização que especialistas em GP de SI de Contact Centers 

fazem desses factores? 

Com base na revisão da literatura e da experiência empírica recolhida ao 

longo de cerca de dez anos de trabalho na área foi possível formular um 

conjunto de proposições das quais se partiu para delinear qual o melhor 

método de investigação a utilizar. Da realização de um conjunto de 

entrevistas semi-estruturadas a especialistas na área foi possível identificar 

e caracterizar (ainda que de uma forma exploratória) os factores 

considerados relevantes em projectos de SI de Contact Centers. Da 

convergência resultante das entrevistas, e num processo iterativo de 

descoberta e confrontação constantes, foi possível elaborar o framework 

apresentado neste estudo. Este expandiu as proposições iniciais alterando-

as em determinados aspectos. Decidiu-se, no sentido de validar o 

framework resultante e de explorar alguns novos aspectos, pela realização 

de um focus group. 

Em resumo, os trabalhos foram desenvolvidos ao longo das seguintes 

fases: 

� Definição da área de estudo; 

� Concepção do projecto de investigação; 
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� Utilização do projecto de investigação: 

� Formulação de proposições; 

� Selecção da amostra e construção de procedimentos; 

� Recolha de dados; 

� Tratamento de dados; 

� Análise e discussão dos resultados; 

� Conclusão do projecto de investigação. 

Os resultados obtidos são fruto de uma simbiose intencional e equilibrada 

do conhecimento obtido pelo estudo teórico, pela observação e pela prática. 

O presente trabalho oferece uma revisão profunda e minuciosa dos 

fundamentos e principais conceitos de Contact Centers e de GP e um 

contributo sobre a forma de abordar projectos de SI de Contact Centers. 

Não abordando apenas determinados aspectos, foi considerado todo o 

espectro de cenários possíveis, com a preocupação central de desenvolver 

ideias e modelos perfeitamente compreensíveis. Acredita-se que esta 

abordagem permitirá uma melhor compreensão das diferentes dimensões 

da GP de Contact Centers dado que reúne desde os aspectos conceptuais 

fundamentais até a um processo eminentemente pragmático. 

6.2 Discussão dos resultados 

Um projecto de investigação não deverá constituir um fim em si mesmo, 

pelo contrário, deverá contribuir para o desenvolvimento de uma 

determinada área (ou áreas) de estudo acrescentando conhecimento novo. 

Consequentemente, o seu sucesso deve ser perspectivado na medida em 

que os seus resultados são úteis para além de servirem os propósitos do 

seu autor ou autores (Baptista, 1998). 
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De modo a cumprir as finalidades a que nos propusemos, foram definidos 

os seguintes objectivos que traduzem as grandes motivações subjacentes: 

� Identificação dos condutores contemporâneos dos Contact Centers e da 

GP, de modo a caracterizar o seu estado da arte, tendências actuais e 

principais problemas; 

� Identificação e caracterização dos aspectos fundamentais da realidade 

complexa dos Contact Centers, do papel dos SI utilizados no seu 

suporte e do contexto organizacional que os envolve; 

� Identificação e caracterização dos aspectos fundamentais da GP, da sua 

aplicação a projectos de TIC e da complexidade que estes apresentam 

face a outras áreas onde a GP está mais consolidada e desenvolvida; 

� Identificação e caracterização dos factores considerados relevantes num 

projecto de SI de Contact Centers, de modo a disponibilizar um 

framework de suporte ao desenvolvimento com sucesso de projectos de 

SI nesta área. 

Acredita-se que o trabalho desenvolvido e apresentado nesta tese torne 

possível a obtenção de um conjunto geral de contributos para a melhoria e 

prática da GP de SI de Contact Centers. 

Na tabela 6.1 são identificados os principais contributos que se julga terem 

sido alcançados pelo cumprimento dos objectivos definidos. 

A satisfação plena das finalidades e objectivos estabelecidos para este 

projecto foi alcançada pela obtenção de diversos resultados, sendo possível 

referir como os mais importantes os seguintes: 

� Caracterização da realidade complexa dos Contact Centers; 

� Revisão dos aspectos fundamentais da GP de SI; 

� Construção de um framework para a GP de SI de Contact Centers. 
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Objectivo Contributo 

Identificação dos condutores 

contemporâneos dos Contact 

Centers e da GP   

� Caracterização do estado da arte nas áreas dos Contact Centers e da GP, 

identificando o contexto histórico, tendências actuais, principais problemas 

e perspectivas de futuro 

Identificação e caracterização dos 

aspectos fundamentais da realidade 

complexa dos Contact Centers 

� Apresentação dos conceitos e aspectos fundamentais sobre os Contact 

Centers 

� Sensibilização para a importância estratégica e económica dos Contact 

Centers nas organizações 

� Sensibilização para a necessidade de se perceber a natureza 

multidisciplinar dos Contact Centers e a sua influência nos projectos de SI 

aplicados a Contact Centers 

� Apresentação da relevância dos SI nos Contact Centers 

� Identificação de áreas que necessitam de mais investigação e 

desenvolvimento, através do conhecimento dos aspectos mais relevantes 

Identificação e caracterização dos 

aspectos fundamentais da GP de 

TIC 

� Apresentação dos conceitos e aspectos fundamentais sobre GP 

� Sensibilização para a importância da GP nas organizações como factor 

relevante no cumprimento da missão 

� Apresentação dos principais desafios da GP de TIC 

� Identificação de áreas que necessitam de mais investigação e 

desenvolvimento, através do conhecimento dos aspectos mais relevantes 

Identificação e caracterização dos 

factores considerados relevantes 

num projecto de SI de Contact 

Centers de modo a disponibilizar 

um framework de suporte ao 

desenvolvimento com sucesso de 

projectos de SI nesta área 

� Formulação de uma nova visão na área dos Contact Centers, partindo da 

GP de SI 

� Sensibilização para a importância da relação entre a estratégia, os 

aspectos organizacionais e os projectos de SI para Contact Centers 

� Identificação abrangente dos actores envolvidos num Contact Center 

� Apresentação de um framework para a GP de SI de Contact Centers que 

possibilita: clarificar conceitos; criar um denominador comum de linguagem 

entre os diferentes actores dos Contact Centers; contribuir para o aumento 

do sucesso dos projectos de SI; desenvolver boas práticas, abordagens, 

técnicas e ferramentas específicas para os projectos de SI para Contact 

Centers; fornecer às organizações um framework que lhes permita 

elaborar processos de decisão como, por exemplo, uma matriz de 

avaliação sobre quais as suas reais necessidades e quais as melhores 

alternativas existentes no mercado ou dentro da organização, para 

alcançarem os seus objectivos estratégicos; potenciar a criação de 

normas ao nível dos SI para Contact Centers 

Tabela 6.1: Síntese dos contributos do projecto de investigação 
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Nas secções subsequentes, para cada um dos diversos resultados 

identificados, são sintetizadas as suas principais finalidades e 

características. 

6.2.1 Caracterização da realidade complexa dos Contact Centers 

A revisão dos aspectos mais importantes da realidade dos Contact Centers 

foi efectuada com vista a estabelecer uma terminologia rigorosa e expor, de 

um modo sintético e estruturado, um conjunto consistente de conceitos que 

se julga serem absolutamente essenciais para a compreensão da GP de SI 

de Contact Centers, em toda a sua abrangência. 

Os Contact Centers são considerados estratégicos pelas organizações 

como o comprova o seu forte crescimento anual. É uma área multidisciplinar 

envolvendo campos de conhecimento desde a Investigação Operacional e a 

Estatística, passando pela Psicologia e Sociologia e Marketing até aos SI. 

Dos Contact Centers dedicados a clientes empresariais, apenas 38% usam 

o e-mail, o fax, ferramentas de CRM, VoIP e a Web. Dos Contact Centers 

destinados a utilizadores finais, esta percentagem é ainda menor, cifrando-

se num escassos 22% (Holman et al., 2007). Estes dados mostram o 

quanto há ainda a fazer no campo dos SI aplicados aos Contact Centers. 

Na área da Europa, Médio Oriente e África, este valor é ainda menor sendo 

apenas 15% o número de Contact Centers multi-canal (Barros et al., 2006). 

Uma vez que cerca de 70% dos custos operacionais com os Contact 

Centers residem nos RH, há uma quantidade substancial de investigação 

na área da Investigação Operacional aplicada ao planeamento da 

capacidade e à eficiência das operações. O próprio conceito de eficiência 

de atendimento tem vindo a evoluir sendo que uma das suas usuais 

métricas, o tempo por interacção assistida (por exemplo, uma chamada), 

tem vindo a ser colocado em causa. Na verdade, um tempo por chamada 

reduzido não é sinónimo de problema resolvido ou de satisfação do 

utilizador. Qual o custo de perder um utilizador? Qual o custo associado a 
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obrigar um utilizador a recorrer várias vezes a um serviço para resolver um 

problema? 

Gans e Koole (Gans et al., 2003a) referem que, para além da gestão dos 

RH, decisões mais estratégicas estão relacionadas com o desenho dos 

processos e dos sistemas de suporte a esses processos. Geralmente o 

planeamento dos RH e o uso da tecnologia estão ligados ao desenho de 

processos. E Aksin e Harker (Aksin et al., 2003) advogam a necessidade 

dos modelos de planeamento de capacidade tomarem em consideração os 

SI da organização ou os desenvolvidos especificamente para os Contact 

Centers. Na verdade, a visão actual quanto à capacidade do sistema está 

quase sempre focada nos operadores, mas se for necessária (sendo que o 

é na maioria dos casos) informação de um legacy system, a capacidade de 

resposta deste condicionará decisivamente o desempenho total da 

operação, a menos que uma cuidadosa concepção de processos e 

sistemas de suporte o evitem. 

Os Contact Centers são ainda descritos como “fábricas de serviços 

intensivos” (Holman et al., 2007), onde um conjunto substancial de actores 

interage. Entre eles, podemos salientar os operadores, os supervisores, os 

gestores de projecto de negócio, os responsáveis pela segurança e 

manutenção e unidades orgânicas como, por exemplo, a equipa de 

marketing, dos SI, da qualidade e dos RH. 

Determinar o volume de interacções previsto, o número e o perfil dos 

operadores devidamente motivados necessários, a melhor escala, os 

melhores canais e processos de interação, utilizar, recolher e tratar 

informação, ter equipas de suporte adequadas, entre muitos outros 

aspectos, são alguns dos desafios das operações e projectos em Contact 

Centers. 

Acredita-se que identificar alguns dos principais aspectos da realidade 

complexa dos Contact Centers é assim decisiva para o desenho, a 

concepção e a realização dos sistemas de suporte que alinhados com a 
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estratégia da organização, permitam a correcta realização de projectos para 

Contact Centers.                                                                                                                                                                                     

6.2.2 Revisão dos aspectos fundamentais da gestão de projectos de 
sistemas de informação 

A GP é uma actividade crítica e presente no dia-a-dia das organizações. 

Dela depende o sucesso dos programas (conjunto de projectos) que 

concretizam a estratégia. 

A utilização das TIC, por si só, não é garante de melhoria de produtividade, 

redução de custos ou de inovação. O seu sucesso está relacionado com 

uma correcta gestão dos SI (Varajão, 2002) e por isso mesmo com uma 

correcta gestão dos projectos de TIC. 

Sendo as TIC relativamente recentes, se comparadas com, por exemplo, a 

construção civil, a GP nesta área tem evoluído de forma significativa ao 

longo das últimas décadas. Apesar dessa evolução, registam-se níveis 

ainda bastante significativos de insucesso nos projectos de TIC. 

De acordo com estudos efectuados (Standish Group, 1996; Demarco, 1997; 

Standish Group, 1998; Yetton et al., 2000; Ewusi-Mensah, 2003; Jones, 

2004; Kappelman et al., 2006), alguns dos principais aspectos que 

aumentam a probabilidade de falhas dos projectos de TIC são: 

� Falta de especificação e visão clara dos requisitos; 

� Expectativas irrealistas devido à má estimativa e a constrangimentos 

políticos nas organizações; 

� Falta de decomposição do projecto, ou seja, o nível de detalhe em que o 

projecto é decomposto não é o suficiente para se realizar uma boa 

estimativa de âmbito, duração, recursos necessários e custos 

associados; 

� Má gestão de RH e de conflitos; 

� Falta de apoio e de focus no projecto por parte dos seus actores; 
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� Falta de focus estratégico e de apoio da gestão de topo. 

A GP envolve um conjunto de conhecimentos e aptidões abrangentes 

exigindo a sua actividade sólidos conhecimentos técnicos e de gestão, 

aliados a boas práticas de liderança. Trata-se por isso de uma actividade 

complexa exigindo RH devidamente qualificados para o efeito. 

Procurou-se assim identificar os principais conceitos e áreas de 

conhecimento envolvidos, a forma como se relacionam e contribuem para o 

sucesso dos projectos, compreender as motivações e os riscos inerentes na 

actividade de GP de SI, visando examinar os aspectos críticos que uma 

organização deve ter presente. O despertar da consciência e a identificação 

das oportunidades e dos problemas que a GP coloca, contribui directamente 

para a devida ponderação nas organizações das vias mais adequadas para 

a obtenção de sucesso na realização dos seus processos de TIC. 

6.2.3 Construção de um framework para a gestão de projectos de 
sistemas de informação em Contact Centers 

A especificidade de cada organização em particular, inviabiliza a formulação 

de receitas universais para a GP de SI de Contact Centers. A origem desta 

diversidade é um imenso conjunto de factores em que cada uma delas se 

encontra em determinado momento, podendo-se salientar as diferentes 

motivações para o seu exercício, os objectivos distintos a atingir, os 

diversos métodos utilizados, as capacidades das pessoas envolvidas e 

todas as influências que decorrem das organizações serem sistemas 

abertos. 

Deste modo, a estratégia para o Contact Center tem de ser delineada de 

acordo com o status de cada organização. Cada caso será único, no 

entanto, há um conjunto de factores identificados que poderão ser utilizados 

na gestão dos projectos. 

Gans e Koole (Gans et al., 2003a) salientam a importância estratégica do 

desenho dos processos e dos sistemas de suporte aos processos dos 

Contact Centers. 
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O framework de suporte à GP de SI de Contact Centers é, no seu essencial, 

uma forma expedita de articular os aspectos da realidade, teórica e 

experimental, que se aceitam e acreditam como relevantes para a GP de SI 

de Contact Centers. A própria natureza desta actividade, baseada numa 

constante evolução de tecnologias e conhecimentos nas várias áreas que 

abrange, faz com que este modelo tenha de ser dinâmico, no sentido de 

estar em constante evolução, procurando manter-se actualizado e útil. 

O framework permite ainda ajudar na definição da estratégia para o Contact 

Center e na avaliação de diversas opções na sua realização ao focar a 

atenção nos aspectos considerados chave para o seu sucesso. 

Foi possível assim identificar e caracterizar doze factores considerados 

chave num projecto de SI de Contact Center:  

� Fluxo;  

� Canal;  

� Tecnologia;  

� Tipo de serviço;  

� Integração; 

� Geografia;  

� Dimensionamento;  

� Processo de obtenção do serviço;  

� Foco no utilizador e no operador;  

� Legislação; 

� Área de negócio; 

� Actores relevantes. 

De notar que não se pretendeu desenvolver um modelo universal para a GP 

de SI de Contact Centers, procurou-se sim contribuir para a identificação e 

descrição dos factores considerados relevantes. 
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6.3 Limitações do trabalho realizado 

O presente trabalho representa um passo no sentido de identificar e 

caracterizar os factores considerados relevantes num projecto de SI de 

Contact Centers. Trata-se de um estudo exploratório pelo que as 

conclusões alcançadas são entendidas como susceptíveis de revisão e 

expansão através de outros estudos. 

A limitação principal prendeu-se com a dificuldade em encontrar 

especialistas que reunissem os requisitos considerados necessários para a 

participação do presente estudo. Não foi possível reunir um número de 

especialistas para o focus group que possibilitasse o tratamento estatístico 

da informação. No entanto, os curricula dos intervenientes quer nas 

entrevistas quer no focus group e o material empírico permitem cimentar a 

expectativa de credibilidade das conclusões atingidas. 

A outra limitação importante é a subjacente às técnicas de observação, 

entrevista, focus group e análise documental, com posterior análise 

qualitativa de conteúdo. Apesar de se acreditar terem sido as opções que 

melhor se adequavam à natureza do problema e de se ter procurado reduzir 

o seu impacto, tratam-se de técnicas susceptíveis de enviesamentos 

devido, por exemplo, à forma como as questões são colocadas, o tom de 

voz, as expressões do entrevistador ao longo da entrevista, a sua 

linguagem corporal, entre outras. A consciência das potenciais fontes de 

erro levou a uma preparação e execução cuidadas do processo de 

investigação. Não obstante, tratando-se de um trabalho exploratório de base 

interpretativa, onde o investigador tem um papel participativo, é importante 

que estudos futuros consolidem e expandam o presente trabalho. 

6.4 Desenvolvimentos subsequentes e propostas de trabalho 
futuro 

Este projecto de investigação não se esgota na presente dissertação. 

Acredita-se na validade e utilidade do framework proposto, mas com a 

convicção que pode ser melhorado. Por um lado, existem diversos aspectos 
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que necessitam de ser desenvolvidos com maior profundidade de forma a 

melhorar e complementar o framework apresentado. Por outro lado, há 

também a necessidade de explorar as novas perspectivas que emergiram 

do trabalho que foi realizado. 

As propostas a seguir apresentadas são motivadas principalmente pela 

necessidade de divulgar e continuar os trabalhos desenvolvidos e têm por 

finalidade promover e garantir a evolução adequada dos resultados 

alcançados, colmatando algumas das suas limitações conhecidas. 

A primeira proposta está directamente relacionada com a difusão dos 

resultados alcançados, dado que tal é a “obrigação” daqueles que exercem 

actividade de investigação (Varajão, 2002). A difusão dos resultados irá 

passar pela continuação da divulgação através de publicações em revistas 

de relevo para a actividade da gestão de projecto em Contact Centers em 

Portugal e exterior. A evolução do modelo proposto depende fortemente da 

sua capacidade de adaptação e, para que isso aconteça, é decisiva a sua 

utilização, que só acontecerá com a sua ampla divulgação. 

Cumprida a finalidade de divulgação dos resultados, a segunda proposta 

está concentrada em melhorar o trabalho desenvolvido explorando aspectos 

que não tiveram a merecida atenção por não se enquadrarem no âmbito do 

presente trabalho e por limitações de localização e meios. 

A terceira proposta reside na realização de mais entrevistas com vista a 

aprofundar aspectos levantados pelo presente trabalho, desta feita a 

especialistas com curriculum de nível de exigência semelhante, mas com 

experiência noutros países para além daqueles onde os entrevistados no 

presente estudo desenvolveram actividade. 

A quarta proposta consiste na exploração da relação entre os diversos 

factores e as áreas de conhecimento da gestão de projecto e a forma como 

se inserem nas etapas de desenvolvimento de um projecto.  



Capítulo 6 

190 

Este mapeamento permitiria melhorar a prática de utilização da framework 

por parte dos gestores de projecto. 

A quinta proposta consiste na exploração da adequação do framework a 

cada sector de actividade. Cada sector de actividade possui as suas 

necessidades e especificidades sendo de esperar a existência de 

frameworks, derivadas da apresentada neste trabalho, mas ainda mais 

específicas para cada área de negócio. 

6.5 Conclusão 

Perante um problema que se manifesta há varias décadas na GP de 

projectos em TIC – o seu reduzido grau de sucesso – abordou-se no seu 

estudo a área dos Contact Centers, quer pela sua relevância e crescimento 

em termos económicos quer, por se tratar de uma área relativamente 

recente onde o potencial de evolução é ainda substancial, como o 

comprova, por exemplo, o facto da reduzida utilização de múltiplos canais. 

Com a consciência de que o framework apresentado pode ser melhorado e 

com a consciência da necessidade da sua evolução, espera-se ter 

contribuído, com o presente trabalho, com conhecimento útil e com uma 

nova forma de abordar a área dos Contact Centers. 

Os projectos de Contact Center são multidisciplinares envolvendo um 

elevado conjunto de diferentes actores e restrições. Dado o espectro de 

actividades que abrange, não há soluções universais para o problema. 

Cada caso é um caso, podendo-se contudo identificar um conjunto de 

factores a considerar. No entanto, em cada caso, factores específicos 

podem (e devem) ser tomados em consideração. 

As propostas apresentadas resultam assim de um estudo teórico profundo e 

da recolha e análise da experiência e prática de múltiplas actividades. 

Tem-se a esperança que todos os interessados nas áreas dos Contact 

Centers, SI e GP encontrem nesta tese uma fonte útil para o trabalho que 

desenvolvem. Procurou-se formar uma construção de ideias 
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simultaneamente pedagógica e pragmática, que culminou na apresentação 

de um framework para a GP de SI de Contact Centers. 

A realização deste estudo foi um privilégio concretizado com elevado 

entusiasmo. Tendo em consideração os desafios que os projectos de SI de 

Contact Centers envolvem, há a humilde expectactiva que as propostas e 

orientações realizadas aumentem (ainda que de forma mínima) a 

compreensão e o sucesso nesta área.  
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Anexo I – Preparação das entrevistas 
 

Neste anexo é apresentado o convite formal para a participação no estudo, 

a lista de material utilizado na realização de cada entrevista e a estrutura 

preparada para a sua condução. Os dois últimos elementos foram alvo de 

teste e de revisões prévias à realização das entrevistas e de melhoramento 

contínuo. 

Foi redigido e enviado um texto aos entrevistados, a pedir a autorização 

para a realização da entrevista, a explicar de forma clara quais os seus 

objectivos, como se ia processar e como iam ser utilizados os dados 

recolhidos. 
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O contéudo do convite foi o seguinte: 

“ 

Convite à participação no estudo subordinado ao tema framework para 

gestão de projectos de sistemas de informação de contact centers 

O trabalho em desenvolvimento insere-se na área de intervenção dos 

sistemas de informação e, dentro desta, no domínio da gestão de projectos 

de sistemas de informação aplicada aos Contact Centers. 

Decorre naturalmente do conjunto de trabalhos efectuados anteriormente 

nesta área. 

Com base na experiência e sensibilidade adquiridas no trabalho realizado 

ao longo dos anos e da revisão da literatura, foi identificada a necessidade 

de um framework para a gestão de projectos de sistemas de informação de 

Contact Centers. 

O objectivo do presente trabalho é desenvolver, com base num conjunto de 

entrevistas a peritos reconhecidos na área dos Contact Centers, com os 

factores considerados relevantes na gestão de projectos de sistemas de 

informação de Contact Centers e a sua caracterização. 

As entrevistas serão presenciais, com registo áudio. Para além da 

entrevista, será necessário, um curriculum resumido do entrevistado. Após a 

sua transcrição, o documento com a entrevista, será apresentado ao 

entrevistado para aprovação final antes da divulgação do estudo. Sendo 

desejada, será mantida a confidencialidade. 

A entrevista terá um conjunto de tópicos de discussão subordinados às 

possíveis dimensões de caracterização de um projecto de Sistemas de 

Informação de Contact Centers (como por exemplo, o fluxo: inbound e 

outbound) e importância dessa caracterização. 

O presente estudo faz parte de um conjunto de trabalhos com vista ao 

desenvolvimento de tese de doutoramento subordinado ao tema 
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“Framework para Gestão de Projectos de Sistemas de Informação de 

Contact Centers” desenvolvido na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto 

Douro sob orientação do Professor Doutor Ramiro Gonçalves e Professor 

Doutor João Varajão. 

“ 

Lista de verificação de material utilizado nas entrevistas: 

� Gravador com 2 cassettes áudio de 90 minutos; 

� 8 Pilhas para gravador; 

� Teste de gravador um dia antes da entrevista; 

� Guião das entrevistas (que foi aperfeiçoado, de entrevista para 

entrevista); 

� Bloco-notas, para tirar apontamentos com vista a melhorar as 

entrevistas seguintes; 

� Gravação inicial: “Entrevista com XXX, no dia dd-mm-yyyy, no local ZZZ, 

para o trabalho de investigação subordinado ao tema framework para a 

gestão de projectos de sistemas de informação de Contact Center”. 

Estrutura da entrevista: 

� Contextualização do trabalho (para relembrar o entrevistado): O 

objectivo do presente trabalho é desenvolver, com base num conjunto 

de entrevistas a peritos reconhecidos na área dos Contact Centers um 

framework com o conjunto dos factores considerados relevantes nos 

projectos de SI, específicos da área de Contact Centers. Pretende-se 

contribuir desta forma para o aumento do sucesso dos projectos nesta 

área. 

A entrevista terá um conjunto de tópicos de discussão subordinados aos 

possíveis factores relevantes num projecto de SI de Contact Centers 

(como por exemplo, o fluxo: inbound, outbound e blended) e sua 

caracterização. Embora partindo de um conjunto de questões já 
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preparadas, será por um lado enriquecedor explorar outros tópicos para 

além dos apresentados e por outro seguir o curso natural da 

conversação de modo a não condicionar resultados. 

O presente estudo faz parte de um conjunto de trabalhos com vista ao 

desenvolvimento de tese de doutoramento; 

� Questões: 

� Q1: Para além do inbound que outros fluxos um serviço de Contact 

Center pode apresentar? 

� Q2: Quais as principais diferenças entre um serviço de inbound e 

outro de outbound? 

� Q3: De que forma se reflectem essas diferenças no 

desenvolvimento de projectos de SI para Contact Centers? 

� Q4: Existem situações em que há interligação entre serviços de 

inbound e de outbound? 

� Q5: Que canais de interacção com o utilizador são utilizados nos 

Contact Centers? 

� Q6: Que critérios devem as organizações utilizar na escolha dos 

canais a disponibilizar aos seus utilizadores? 

� Q7: Quais as principais diferenças (a existirem) dos projectos em 

que se utilizam canais assitidos e canais self-service? 

� Q8: Que tecnologias específicas de Contact Centers, identifica? 

� Q9: Que critérios/cuidados se devem ter na escolha da tecnologia? 

� Q10: Que tipos de arquitecturas existem nos Contact Centers? 

� Q11: Que ferramentas de desenvolvimento específicas de Contact 

Centers são utilizadas no seu desenvolvimento? 

� Q12: Quais as especificidades de um contrato de manutenção de 

um fornecedor de tecnologia para Contact Centers? 



Anexo I 

 207  

� Q13: Que “serviços tipo” de inbound é possível identificar? 

� Q14: Que “serviços tipo” de outbound é possível identificar? 

� Q15: Será possível, apesar da especificidade inerente a cada 

serviço, identificar uma sequência de interacção típica para cada 

um dos tipos de serviço (por exemplo, para o suporte técnico em 

geral)? Se sim, qual? 

� Q16: Que estatísticas típicas existem para cada um dos tipos de 

serviço? 

� Q17: Em que áreas de negócio predominam os Contact Centers? 

� Q18: Será possível identificar boas práticas nos Contact Centers 

para cada área de negócio? 

� Q19: A especificidade do negócio afecta o desenvolvimento de 

projectos de SI para Contact Centers? De que forma? 

� Q20: Quais as principais abordagens utilizadas na integração de 

sistemas de Contact Center com sistemas já existentes nas 

organizações? 

� Q21: Poderemos estabelecer uma relação entre complexidade de 

integração e fluxo (inbound, outbound)? 

� Q22: Será que o nível de integração varia com outros factores? 

Quais? 

� Q23: Como classificar um Contact Center quanto à dispersão 

geográfica? 

� Q24: Quais os factores determinantes para o dimensionamento da 

infraestrutura de suporte a um Contact Center? 

� Q25: A abordagem que é utilizada no dimensionamento da 

infraestrutura de suporte a um Contact Center é empírica ou é 

utilizado alguma abordagem matemática? 



Anexo I 

208 

� Q26: Que opções tem uma organização se decidir criar um ou 

vários serviços de Contact Center? 

� Q27: Existem diferenças de custo entre as várias possibilidades? 

� Q28: Que outras diferenças substanciais existem? 

� Q29: Quais os factores a tomar em consideração para a tomada de 

decisão entre as diferentes opções? 

� Q30: Quais os actores /entidades relevantes num Contact Center? 

� Q31: Quais os factores a considerar num projecto de SI de Contact 

Centers?
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Anexo II – Curricula resumidos dos 
entrevistados 

 

Este anexo apresenta o curriculum resumido de cada entrevistado. 

João António Cardoso 

João António Cardoso tem 15 anos de experiência nas áreas de Contact 

Center e de Customer Relationship Management. Actualmente é Director 

Geral e Presidente do Conselho de Administração da Teleperformance 

Portugal, líder nacional no outsourcing de actividades de Contact Center.  

Foi um dos fundadores da Easyphone (mais tarde Altitude Software) onde 

desempenhou várias funções: Responsável de desenvolvimento, 

responsável de produto, membro do Conselho de Administração e da 

Comissão Executiva como Executive VP Global Marketing and Strategy da 

empresa até 2003. A sua actividade estendeu-se por toda a Europa, Ásia e 

América do Sul. 

João Cardoso detém uma licenciatura em Engenharia Informática pela 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, uma 
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pós-graduação em Product Management e Marketing pela Wharton School, 

Universidade de Pensilvânia e um MBA pela Faculdade de Economia da 

Universidade Nova de Lisboa. 

Actualmente João Cardoso é ainda Presidente da Associação Portuguesa 

de Contact Centers (APCC) e membro da Direcção da Confederação de 

Comércio e Serviços de Portugal (CCP). 

António Manuel de Barros 

António Manuel de Barros possui 10 anos de experência nas áreas de 

Contact Center e de Customer Relationship Management. Actualmente é 

Sales Manager, para o território português, na empresa IZO System, líder 

em Espanha, na consultoria em qualidade para Contact Centers, com 

presença na América Latina e Brasil. Participou em inúmeros projectos para 

os Contact Centers mais representativos dos vários sectores de actividade, 

entre eles, a banca, os seguros, as telecomunicações, as utilities, a 

televisão por cabo e os outsourcers. 

Colaborou com a empresa Altitude Software onde desempenhou várias 

funções de responsável pelo desenvolvimento, testes e empacotamento do 

produto Altitude Customer. Este é um produto de Customer Relationship 

Management para pequenas e médias empresas com integração de 

telefone, IVR, e-mail e chat. Resulta de uma parceria com a Portugal 

Telecom (PT), IBM Portugal e Alcatel Portugal. Foi um dos fundadores das 

empresas Sintropia e IWB com funções relacionadas com o 

desenvolvimento, testes e manutenção de plataformas de suporte à 

actividade dos Contact Centers e de Customer Relationship Management. 

Foi ainda colaborador da Novabase, Sistemas de Informação e Bases de 

Dados, S.A. tendo exercido funções de consultor técnico na área da banca. 

António Barros detém uma licenciatura em Engenharia Informática e de 

Computadores pelo Instituto Superior Técnico, é certificado oficialmente em 

Workforce Management Solutions, Witness (Blue Punpkin), NICE Recording 

and Quality Solutions, Genesys Framework e uma pós-graduação em 
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“Programa Avançado de Gestão para Executivos (PAGE)” pela Universidade 

Católica. 

Mário Silva Pereira 

Mário Silva Pereira tem 14 anos de experiência nas áreas de Contact 

Center e de Customer Relationship Management. Actualmente é Executive 

Vice President Global Professional Services na Altitude Software, líder 

nacional e internacional de soluções para Contact Centers. 

Foi ainda Operations Technical Director for Latin America em São Paulo, 

Brasil e Technical Director for North America em San Jose, CA, USA.  

Possui experiência a nível internacional em projectos de complexidade 

elevada na área Financeira, Seguradora, empresas de Telecomunicações, 

Retalho e Indústria de Serviços. As áreas geográficas de actuação 

estendem-se pela Europa, Ásia, América do Sul e do Norte. 

Mário Silva Pereira detém uma licenciatura e mestrado em Informática pela 

Faculdade de Ciências de Lisboa. 
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Anexo III – Transcrição da primeira 
entrevista 

 

Rui Pedro Rijo (RPR): Entrevista com Entrevistado 1, no dia 31 de Janeiro 

de 2007 pelas 7 horas e 30 minutos, em Mira-Flores, para o trabalho de 

investigação subordinado ao tema “Framework para a gestão de projectos 

de sistemas de informação de contact centers”.  

Um dos primeiros factores de caracterização de um projecto de SI de 

Contact Centers poderá eventualmente ser o fluxo de interacção. A minha 

primeira pergunta vai precisamente nesse sentido: como é que poderíamos 

caracterizar, relativamente ao fluxo, um projecto de SI de Contact Centers? 

Entrevistado 1 (ENT1): Bom, normalmente os Contact Centers são 

dimensionados para, na parte de inbound, responder às solicitações, na 

parte de outbound para realizar um trabalho de campanhas.  

Na parte de inbound é muito importante termos a noção de qual é a 

expectativa de solicitação dos clientes ou utilizadores, distribuída ao longo 

do dia, ao longo do mês e ao longo do ano e isto depende de negócio para 
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negócio. É muito importante pensar nas estimativas em termos de 

distribuição ao longo do dia. Há Contact Centers que estão preparados para 

trabalhar das 16h às 18h que é a altura em que as pessoas estão no horário 

de trabalho e então ligam nessa altura. Há Contact Centers que estão 

preparados para trabalhar mais intensamente no Verão, que normalmente 

(em Portugal) até nem são os ligados à actividade das viagens. É 

importante ter essa estimativa porque 70% do custo, grosso modo, de um 

Contact Center é em pessoas, e, portanto a força de trabalho é o que vai 

dimensionar realmente os custos operacionais do Contact Center. Assim, é 

necessário saber as estimativas, saber os picos – os valores máximos – e 

depois tentar analizar para dimensionar a equipa para um determinado valor 

de resposta – capacidade de resposta. Depois, que acções é que se podem 

realizar para actuar nos picos seja contratar serviços adicionais, serviços 

temporários, seja tentar diluir as chamadas ao longo do tempo.  

Nas campanhas de outbound é fundamental fazer uma previsão das 

chamadas que se vão fazer para elaborar os custos das equipas. Há 

conjuntos de mecanismos, nomeadamente tecnologia baseada em estudos 

de investigação operacional, que permitem auxiliar esse forecasting. No 

entanto, as ferramentas de workforce management muitas vezes requerem 

já dados históricos. Para conseguir prever é preciso ter um passado. 

RPR: E relativamente à questão do outbound? Para além do inbound e do 

outbound existe algum outro tipo de fluxo e algum tipo de campanhas que 

se interrelacionem? Há campanhas de inbound que geram outbound e 

campanhas de outbound que geram inbound? 

ENT1: Hoje, tendencialmente, eu diria que há chamadas de inbound que 

geram chamadas de outbound. Não são campanhas. As campanhas 

normalmente são alimentadas por uma análise, por uma base de clientes 

numa segmentação e há uma acção concreta a fazer com ela. Isto 

normalmente está inserido no relacionamento global com o cliente, mas não 

é muito comum, porque temos de ver a coisa na perspectiva do cliente.  
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Na perspectiva da empresa, há uma campanha e há um operador e há todo 

um conjunto de entidades operacionais. Na perspectiva do cliente há uma 

chamada telefónica e, portanto há um contacto. No contacto, se tu por 

acaso seleccionaste uma pessoa (utilizador ou cliente) para uma 

campanha, fazes uma chamada, e de repente verificas – ou o operador 

verifica, se for suficientemente maduro para o fazer – que a campanha não 

se adapta, não tens hipótese de desligar e ligar a seguir a partir de outra 

campanha. A única alternativa que te resta é trocar a chamada de uma 

campanha para outra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ias 

propor, por exemplo, um aspirador e substituis por uma batedeira. Isto só é 

possível por inteligência do operador. Não há nenhuma técnica que o 

permita e, portanto, não é comum...  

RPR: Nem o cross selling nem o up selling?  

ENT1: O cross selling e o up-selling são realizados... Há tecnologias que 

permitem de alguma forma auxiliar o operador nesse sentido, mas, embora 

a tecnologia por si permita ir um bocadinho mais além do que se ia alguns 

anos atrás, o factor crítico é o operador. Se, por exemplo, do lado de lá está 

um cliente aos berros, não vais fazer nem cross selling nem up selling. Aí 

está uma sensibilidade que hoje em dia a tecnologia permite detectar à 

posteriori – mas não em tempo real – e, portanto, realizar o cross selling e o 

up selling são decisões que devem ser dadas ao operador. Embora sejam 

apresentadas alternativas o operador é que decide se vai fazer cross selling 

ou up selling. Se “empurra” o utilizador e, se este já está aos berros e o 

operador ainda tenta vender qualquer outra coisa, é o descalabro total.  

Voltando à questão inicial, há fenómenos que estão estudados, isso está 

tudo estudado e as empresas mais maduras sabem. Às vezes fazem 

campanhas de publicidade e sabem perfeitamente o número de chamadas 

que vão estar à espera. Portanto, normalmente, as campanhas de inbound 

e outbound não se cruzam directamente. O outbound vem na sequência de 

uma campanha de publicidade. O inbound gera chamadas de outbound.  
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As chamadas de inbound não são consideradas no sentido de uma 

“campanha”. Não é esse o significado de campanha. Campanha significa 

outbound, publicidade.  

RPR: Mas, por exemplo, um serviço de suporte técnico poderá gerar uma 

campanha de outbound de qualidade pós-venda? Inquérito qualidade pós-

venda? 

ENT1: Todas as organizações, hoje em dia, com um determinado nível de 

maturidade, fazem o controlo de qualidade. O controlo de qualidade 

efectuado consiste em ligar de volta (para aferir qualidade) a quem ligou, 

embora não a todos. Há organizações que querem fazer todos. Mas isso é 

uma questão completamente diferente, isso é aferir qualidade, não são 

propriamente chamadas operacionais.  

Quando te fazem um inquérito, tu respondes conforme te sentes na altura. 

Normalmente não passas uma semana a pensar naquilo, claro (!) e, 

portanto na nossa sensibilidade nós não conseguimos distinguir o que é que 

foi serviço telefónico, o que foi serviço da empresa, o que é que foi preço, o 

que é que foi imagem, enfim, todos esses aspectos. Isso é muitas vezes um 

erro que eu verifico quando as empresas pretendem fazer os inquéritos a 

clientes em que a ideia é aferir a qualidade do serviço telefónico. Aqui são 

coisas concretas, são coisas que, quando te perguntam o que é que tu 

achas do serviço telefónico da EDP, tu vais responder implicitamente o que 

achas do serviço telefónico. Mas, o que achas do preço? Da empresa EDP 

como uma instituição em Portugal? A não ser que te façam essa pergunta, 

poucas horas depois de tu teres usado esse serviço telefónico, em que aí 

estás sensível para a questão da qualidade do serviço telefónico, usaste o 

serviço, a tua questão está resolvida e vais esquecer o assunto. Por 

exemplo, imagina que ligas para a EDP para te montarem um contador. Há 

aqui um período de tempo em que se passam vários acontecimentos. 

Primeiro eles dizem-te que montam o serviço em três dias. Neste momento, 

ainda se poderia aceitar que tu poderias avaliar só o serviço telefónico.  
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Não estava incluído o serviço de instalar o contador. Mas passados esses 

três dias, as tuas respostas ao inquérito incluem também a tua avaliação do 

serviço de montagem do contador, porque é isso que tu queres, é isso que 

está no teu pensamento, não é a chamada telefónica. Portanto, os 

inquéritos são realizados, são processados a uma percentagem das 

chamadas que entraram, e ponto. E eu não vejo dependência entre 

campanhas. São coisas diferentes, uma é operacional, não está 

dependente da outra. A segunda utiliza é chamadas da primeira. 

RPR: Uma outra pergunta. De que forma é que se refletem as principais 

diferenças entre inbound e outbound, no desenvolvimento de projectos de 

SI para Contact Center? Qual o seu impacto? 

ENT1: Totalmente diferente.  

No inbound, o controlo começa do lado do cliente. Ou tu tens uma pessoa 

muito boa ou quem vai controlar a chamada do princípio ao fim é o cliente. 

O cliente tem uma ideia e o operador tem de identificar essa ideia, não com 

base no que ele diz, mas no que ele quer realmente dizer, e, portanto, a 

iniciativa está do lado do cliente.  

No caso do outbound, tu sabes à partida o que é que tu queres fazer, 

portanto a iniciativa está deste lado, tens é que ser suficientemente flexível 

para responder bem à situação.  

Em termos de sistemas, os sistemas de inbound quase sempre exigem 

muito rápido acesso à informação e resposta para quase tudo. Sem 

cometer o risco de montar um sistema que responde a tudo on-line, naquela 

interacção – isso é um projecto interminável – mas tem de responder a, pelo 

menos, cerca de 80% das necessidades dos clientes que ligam. 

Aproximadamente 80% querem uma coisa e, on-line, o sistema tem de dar 

ao operador a possibilidade de responder a isso.  

No outbound a coisa é normalmente muito mais simples porque, no limite, 

assumindo que a base de dados da campanha está bem realizada, então o 
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que é que tu tens de dar? Tens que ligar ao cliente e por-lhe as coisas muito 

concretas. Agora, as boas campanhas de outbound – e hoje em dia cada 

vez se verifica mais isso que é embora internamente se trate de uma 

campanha, na perspectiva do cliente é uma chamada telefónica – procuram 

maximizar a chamada telefónica. E, se por acaso, o contacto foi mal 

seleccionado para aquela campanha de outbound, o sistema deveria dar a 

possibilidade de transitar entre campanhas. É a tal questão em que eu ia 

propôr um frigorífico e passei a propôr uma batedeira e este é o maior risco 

do outbound, por assim dizer. O que é mais crítico no outbound, também 

como sistema, é a qualidade dos dados. Mas aí não é propriamente um 

factor crítico do sistema, mas da informação que está dentro do sistema. 

RPR: Não sei se tipicamente poderíamos dizer que as campanhas de 

inbound deveriam ter uma maior interligação com os sistemas do próprio 

cliente, e as campanhas de outbound tipicamente podem ser mais 

desagregadas dos sistemas? Ou é especulação afirmar isto? 

ENT1: Isso é uma realidade, porque é uma realidade que acontece no 

mercado. O que acontece é que muitas vezes se pensa em outbound como 

sinónimo de telemarketing. Telemarketing é uma coisa que se consegue pôr 

muito facilmente fora. Aliás, os outsourcers de telemarketing são muitos. 

Hoje em dia já nem tanto, mas há uns anos, eram essencialmente de 

telemarketing, ou seja, recebiam uma base de dados, ligavam para aqueles 

contactos e estava feito o trabalho deles. Hoje em dia já é uma questão 

mais de parceria. E é nesse sentido, como tu tens o controlo à partida, o 

outbound consegue ser mais facilmente controlado. No entanto, em minha 

opinião, isso é um erro, porque isso está de certa forma a dar prioridade a 

questões operacionais, sobre a prioridade ao cliente, e o que acontece é 

que se o cliente nos liga porque tem um problema, ele já está numa 

perspectiva de abertura para a nossa empresa. Então o que nós devemos 

fazer é aproveitar essa oportunidade, se tal for adequada, obviamente, para 

lhe realizar o outbound. E há muitas empresas que estão focadas já para 
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esse aspecto, como é que eles conseguem gerar campanhas de outbound. 

E se por acaso a campanha arranca daqui a uma semana e o cliente liga 

nesta altura, como é que eu consigo fazer a campanha, sem ele se 

aperceber, aproveitando a chamada do cliente? Repara que nesse 

momento já temos 100% da atenção do cliente. E se resolvemos o 

problema dele, ainda está mais propenso a continuar connosco. É melhor 

do que fazer um esforço enorme, ligando-lhe, interrompendo o que ele 

estava a fazer, captar-lhe a atenção, tentar ser simpático, e depois disso 

tentar-lhe vender uma coisa. Agora, ao nível do sistema acontece que é 

mais fácil as empresas olharem para o outbound como uma coisa 

“desgarrada” do inbound. Na minha perspectiva, a questão deveria ser o 

cliente. 

RPR: Um outro aspecto. A questão do canal ou canais a utilizar para 

contactar os utilizadores. Será que deve ser uma das características a 

analizar quando se fala de um projecto de SI de Contact Centers? 

ENT1: Obviamente. Varia de negócio para negócio. Mas, por exemplo, o 

outbound de e-mail é uma coisa que tem muito pouca força. De uma forma 

geral as pessoas apagam os e-mails de outbound. No entanto, o e-mail hoje 

é uma ferramenta fortíssima para responder a questões, porque as pessoas 

gostam de coisas escritas, para servir de prova por vezes, e gostam de 

poder tratar das coisas de forma assíncrona. É muitas vezes mais cómodo 

do que uma interacção síncrona, on-line, em que têm que estar a perder 

tempo a ouvir a resposta do lado de lá. O e-mail é assim uma óptima 

ferramenta para tratar de assuntos. Num Contact Center a chamada 

telefónica é, e continua a ser, a principal interacção humana e é a forma 

também mais simples de as pessoas colocarem os seus problemas. É 

aquela, no entanto, com que se perde mais tempo. Os outros canais 

aparecem como grande compensação. Por exemplo, o sms de outbound 

também é uma ferramenta extremamente útil. Ninguém envia um sms para 

o Contact Center, mas receber um sms de um Contact Center, já é uma 
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coisa extremamente simpática para o cliente. Não o interrompe o que ele 

estava a fazer. Teve o acesso à informação em qualquer lado onde 

estivesse. É prático. Por exemplo, a oficina onde faço a revisão, manda um 

sms a dizer quando o carro está pronto. E os Contact Centers também têm 

essa perspectiva: cada canal adequado às suas actividades. Por exemplo, 

cobranças: não se pode fazer cobranças por sms. Se eu recebesse um sms 

a dizer “você tem que me pagar isto”, eu apagava o sms. Nas cobranças, o 

cliente já sabe que deve e também sabe que o sms não representa 

nenhuma prova fiscal. O cliente apaga o sms e pronto, está resolvido. 

RPR: Isso leva-me a uma questão que é que critérios devem ter as 

organizações na escolha dos canais a utilizar? A idade dos utilizadores do 

serviço? A maturidade com a tecnologia? A disponibilidade? Outros? 

ENT1: Eu aí seria mais simplista. Fisicamente há quatro canais: telefone, e-

mail, sms e carta... 

RPR: Carta também? 

ENT1: Carta também. Há coisas que são enviadas por carta, tem a ver com 

a população, tem a ver com a questão que colocaste, e bem, da maturidade 

tecnológica. A não ser que o utilizador seja analfabeto, é um canal que 

serve para todas as pessoas.  

O que é realmente importante é analisar os serviços que o Contact Center 

se está a preparar para prestar e como é que vai usar os seus canais. A 

escolha dos canais pode ter ainda a ver com a imagem do produto ou que a 

empresa pretende transmitir. Não faz sentido um banco que queira passar 

uma imagem de tecnologia, uma postura tecnológica, não ter um bom site 

Web. Agora, por exemplo, uma empresa de assistência em viagem ter um 

bom site Web, já não é crítico. Por quê? Porque a pessoa que acabou de 

bater com o carro ou acabou de partir uma perna está num hospital ou está 

na estrada. Há, neste momento, apenas uma população muito marginal que 

pegaria num Personal Digital Assistant (PDA) para pedir ajuda pela Web em 
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caso de acidente. O canal adequado seria o telefone. Temos então que ver 

os serviços, os produtos e a imagem que queremos passar. 

RPR: Portanto, podemos dizer, por exemplo, que a criticidade do serviço 

também tem a ver com a escolha do próprio canal? 

ENT1: Claro, é fundamental. É o produto, é o tempo real se tal for 

necessário. Não podes usar o e-mail para tempo real, ninguém usa. Há, 

contudo, empresas que garantem resposta ao e-mail em meia-hora. Isto é 

tempo real? Podemos quase dizer que sim. Para fazer uma reserva, meia-

hora, parece-me tempo real, mas se o utilizador tem necessidade de 

sentimento de tempo real, o canal tem de ser o telefone. O sms, por 

exemplo, não é tempo real. Isso é uma discussão que eu tive há dias com 

um director, em que eles recebem uma chamada telefónica e na sequência 

da chamada telefónica, não fica claro se o cliente soube que o seu pedido 

foi encaminhado. Então uma possibilidade é enviar um sms e dizer-lhe que 

registámos a reclamação e que estamos a tratar disso e que a expectativa é 

tanto. Um sms simples destes dá outra imagem ao cliente. É fundamental 

gerir a expectativa. Em resumo, acho que é crítico saber o produto/serviço. 

É crítico saber a imagem. Hoje em dia as pessoas assumem que há um 

número de telefone para ligar, assumem que há um endereço de e-mail. 

Essas duas são garantidas.  

RPR: E quais as principais diferenças, a existirem, dos projectos em que se 

utilizam canais assistidos e canais self-service? 

ENT1: Hoje em dia é uma cadeia de valor muito interessante. Anteriormente 

havia um fabricante, um distribuidor, ou um conjunto de distribuidores, e um 

cliente. Hoje em dia, o que se verifica é que há fabricantes de “peças”, ou 

seja, fabricantes de produtos inacabados, depois o distribuidor acrescenta 

os seus contributos, sejam manuais de utilização/técnicos ou outros, sejam 

embalagens, seja o que for, e o cliente também acrescenta o seu contributo, 

seja escolha directa do fabricante, seja de características do produto como, 

por exemplo, a côr. Hoje em dia a produção é uma coisa muito mais 
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distribuída ao longo da cadeia. Cada um faz a sua distribuição, incluindo o 

cliente a fazer a sua distribuição. O que é que isso significa? Significa que 

as expectativas do self-service, com as expectativas de participar no 

processo de produção, hoje em dia, são altas. Obviamente há produtos 

onde isso é mais fácil e faz mais sentido do que noutros. O self-service hoje 

é uma realidade. E isso é um dos maiores desafios que existem nos 

sistemas que é a interligação de todos os sistemas e tecnologias numa 

coisa que é o ponto de contacto. Por exemplo, a questão de ter acesso ao 

histórico do cliente. Um cliente coloca uma reclamação num site e logo a 

seguir telefona, porque afinal, aquilo é muito prioritário e ele não pode estar 

à espera da resposta do site. Se, quando chega a chamada telefónica, não 

vem a informação registada no site, há um duplo registo, há um mau serviço 

ao cliente e há custos. É nesta perspectiva que é muito complicado porque, 

como em tudo o que corre mal, são os clientes que sofrem. 

RPR: É possível dizer que os canais self são mais baratos do que os canais 

assistidos? 

ENT1: Não é assim tão linear. É que tecnologicamente poderíamos dizer 

que sim, mas o que se observa é que os canais assistidos têm sempre um 

custo garantido, que é a pessoa que processa a interacção, que é dos 

custos mais altos. Hoje em dia as empresas estão a segmentar os clientes. 

Os que pagam menos são direccionados para os canais self, esta é a ideia. 

O que se verifica é que o custo da interacção nos canais self-service, ou 

seja, o Average Revenue Per User (ARPU) – basicamente é um indicador 

que permite calcular quanto custa ter um cliente por ano – dos clientes que 

pagam menos, está pior. Não estou a falar em lucros, estou a falar em 

custos. Resumindo, tu encaminhaste esses clientes para os canais self, 

porque era suposto custar menos, e depois vais medir o ARPU, e custa 

mais. Está qualquer coisa de errado, portanto não é tão linear assim. E 

depois há outra questão, complementar, é que muitas vezes olha-se para os 

custos, mas, o que realmente as empresas pretendem, são os lucros. 
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Houve empresas que reduziram muito os custos de operação e, portanto os 

resultados, no curto prazo, melhoraram bastante, mas também deixaram de 

ganhar dinheiro. É o eterno dilema. Logo, em termos de canais self e 

assistidos, não é tão claro assim. 

RPR: O IVR é uma tecnologia que é bastante específica dos Contact 

Centers. Que tecnologias são específicas dos Contact Centers? 

ENT1: Os ACDs de distribuição de chamadas. A colaboração Web, que não 

vejo fora do âmbito dos Contact Centers. As ferramentas de workforce 

management, utilizadas para gerirem grandes equipas que se concentram 

num determinado sítio, tipicamente nos Contact Centers. Depois há também 

um conjunto de ferramentas que são extremamente rentáveis dentro dum 

Contact Center. Ferramentas de e-learning, que, não sendo específicas de 

Contact Centers, são muito utilizadas em Contact Centers. Os maiores 

Contact Centers têm a preocupação de introduzir no dia de trabalho dos 

operadores, pequenos momentos de formação que têm dois objectivos: 

formação, mas esse é um objectivo quase secundário; e outro é ter 

momentos para quebrar o stress do operador. Há ainda ferramentas para 

monitorar a qualidade de serviço. Temos ainda o software que efectua a 

gestão de filas de espera. Temos ainda os dialers… 

RPR: Para uma empresa que esteja a pensar em montar, ou em mudar, o 

seu equipamento, a sua tecnologia ou em montar um conjunto de serviços, 

que cuidados, ou que aspectos é que eles deveriam analisar, relativamente 

à tecnologia? 

ENT1: Aí sou um bocado crítico, porque a tecnologia aparece para servir, 

não aparece para limitar. Deste modo, em primeiro lugar, a empresa deve 

saber como é que quer a qualidade de serviço, depois devem pensar muito 

bem como é que realizam o serviço – já estamos a falar em processos – e 

só por fim escolher a tecnologia que o pode suportar. Não é pôr a tecnologia 

à cabeça, como as empresas muitas vezes fazem. Fazem-no porque é o 

que elas conhecem e porque é o que os vendedores de Contact Center lhes 
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vendem. Estes chegam lá e dizem: “... você quer um Contact Center? Sim? 

Então precisa de uma central, de um ACD, de um CTI,...”. A empresa faz as 

contas e um Contact Center sai caríssimo. Ora, é exactamente o inverso. 

Primeiro têm que saber que processos querem fazer e depois com essa 

informação escolher as ferramentas adequadas. Há empresas que 

compraram CRM, fazem depois campanhas de outbound para os potenciais 

clientes. Apanham só 1/3 das chamadas – o que é um bom valor – 1/3 das 

chamadas são concretizadas e portanto 2/3 dos clientes não são clientes 

coisa nenhuma. São potenciais clientes. E quantas vezes é que eles vão 

aparecer repetidos? E então aí, a tecnologia dá a volta e é uma dor de 

cabeça. Para uma empresa que está a pensar em mudar o seu sistema, eu 

acho que a principal questão é pensar se se justifica o investimento. A 

tecnologia tem uma grande desvantagem: desactualiza-se. Outra coisa que 

eu normalmente considero como uma boa solução, embora saia mais caro, 

é transferir a responsabilidade tecnológica para terceiros, por exemplo, um 

integrador que trate de todos os aspectos tecnológicos. 

RPR: Que tipo de arquitecturas tecnológicas é que identificarias como 

possíveis para um Contact Center? 

ENT1: Hoje em dia, com o VoIP, a arquitectura é mais simples. É uma rede 

de extensões, de computadores ligados à Internet e uma inteligência 

qualquer distribuída lá no meio. Agora é claro que se fala muito nisso, já há 

Contact Centers que têm home-based-agents, operadores remotos que 

estão em casa, havendo mecanismos de controlo deles. Este controlo é 

obviamente muito mais difuso do que um controlo presencial. O que eu 

observo é que as empresas que pegam nisto do Contact Center como uma 

parte crítica do negócio, têm dois sites, metem as pessoas todas em dois 

sites e os sites estão interligados. Ou seja, com uma arquitectura simples 

dum site só, uma central de comunicações, um CTI, com uma base de 

dados centralizada, as pessoas deslocam-se a um sítio, ligam-se à central e 

fazem chamadas a partir daí. Depois, há uma comunicação com outra 
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central, outro CTI, a base de dados é a mesma, embora replicada, que faz a 

mesma coisa que o outro site. Se houver uma falha ali num deles, por 

qualquer motivo, o outro site tenta compensar o máximo que consegue. A 

solução dos dois sites também permite load balancing. Esta é quase uma 

arquitectura de referência. 

RPR: Sendo que os Contact Centers tem períodos de actividade fora de 

horas do horário normal de trabalho e sendo também que é necessária uma 

resposta em tempo real, no caso de haver uma avaria, que cuidados 

específicos se deverão ter num contrato de manutenção para um SI de 

Contact Center? 

ENT1: Contratos de Manutenção exigem definir o Service Level Agreement. 

Os Contact Centers em Portugal dividem-se em dois grupos: os de 

Segunda a Sexta, das 9 horas às 18 horas; e os de 24 horas x 7 dias. 

Nestes últimos, as empresas que lhes fornecem os equipamentos, têm que 

ter a possibilidade de lhes fornecer um service level agreement mais 

elevado em que estão disponíveis para intervenções fora de horas. Os 

service level agreement dos equipamentos devem ter o mesmo horário que 

o Contact Center. 

RPR: Uma outra vertente é a questão de se poderem, ou não, agrupar 

serviços por tipo de serviço. Por exemplo, num caso concreto dos serviços 

de suporte técnico, sendo que são todos diferentes será que haverá 

características que se podem agregar, de uma forma geral a um serviço de 

suporte técnico? Isto faz sentido? Um outro exemplo, o tipo de inquérito, 

apesar de serem todos diferentes, há características de inquéritos que se 

podem agrupar? Em caso afirmativo, que outras classes de serviço é que 

poderíamos eventualmente identificar? 

ENT1: Isso é uma pergunta bastante vasta. A ideia que eu tenho é que o 

inquérito é perfeitamente operacional. Se nós olharmos pelo lado do cliente, 

há claramente coisas que se agrupam. Assim como nós agrupamos a nossa 

vida, nós tentamos classificar quase tudo. Às empresas de energia, de 
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águas e de telefone nós chamamos-lhes de utilities. Portanto ao agrupar, o 

que é que a água tem a ver com a electricidade? Funcionam muito mal em 

conjunto (risos). Em termos de serviços, acho que de certa forma, é 

exactamente isso que são as expectativas dos clientes. O desafio é que as 

expectativas estão sempre a mudar. O suporte técnico é uma área em que 

um cliente tem um problema para resolver. É natural que numa área de 

suporte técnico haja coisas comuns em todos os clientes, sendo que num 

caso pode ser uma questão de vida ou de morte e noutro caso pode ser 

uma questão de como é que eu ponho a funcionar uma coisa qualquer. 

Tenho, portanto, diferentes graus de prioridade que não são iguais para 

todos os clientes. Agora, se nós quisermos olhar, acho que devemos 

sempre olhar para estas características, ou seja, quando entregam o 

serviço ao cliente, ou quando disponibilizam o serviço ao cliente, qual é a 

expectativa em que o cliente está? Por exemplo, quando eu ligo para o meu 

operador de telemóvel eu quero uma resposta na hora. Esta é a minha 

expectativa. Quando eu ligo para o meu operador de televisão por cabo a 

minha expectativa já é diferente, posso esperar umas horas e 

eventualmente um ou dois dias. Se a empresa vai montar uma área de 

suporte, primeiro olha para o seu negócio e depois olha para a expectativa 

aceitável no cliente. 

RPR: Mas mesmo nessas circunstâncias, poderíamos dizer que há aspectos 

comuns do ponto de vista de quem está a desenvolver o projecto de SI? A 

pessoa ou a equipa podem aprender lições de instalação de suportes 

técnicos com características diferentes ou cada caso é totalmente 

diferente? Haverá eventualmente a expectativa de se poder, neste tipo de 

serviços, independentemente do negócio, definir abordagens comuns? Por 

exemplo, o próprio tempo de resposta não pode ser considerado um factor 

comum a definir a todos os serviços de suporte técnico? 

ENT1: Claro, acho que sim. Mas, além disso, é ainda crítico o produto, o 

serviço, as expectativas do cliente e a sua actividade. Consideremos, por 
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exemplo, o suporte técnico a bilhetes de aviões. A maior parte das questões 

não é uma questão de vida ou de morte, portanto tens tempo de resposta e, 

neste caso, tens essencialmente de ter alternativas e dar uma visibilidade 

ao cliente de que estás a seguir o problema dele. Consegue-se, e deve-se, 

aprender com outros exemplos e outras situações. Esta situação em 

particular, do suporte técnico de bilhetes de aviões, pode-se agrupar com a 

de outros produtos cuja expectativa de tempo de resposta do cliente está 

em alguns dias. Quando a expectativa do cliente está no suporte que 

demora minutos, então temos de olhar para situações semelhantes em que 

o suporte demore minutos. Aí é uma questão de expectativa. Porque hoje 

em dia, o produto não é o produto por si só. Quando se compra um 

telemóvel, não é só o telemóvel, é todo um conjunto de coisas que estão à 

volta. O Contact Center faz parte destas coisas que é o serviço a clientes.  

Em resumo, eu acho que se consegue agrupar por:  

� Sector de actividade;  

� Expectativas de cliente;  

� Processos de suporte técnico: de vendas, de cobranças, fornecimento, 

cadastro, entre outros; 

� Informação; 

� E nível de urgência. 

RPR: Pegando agora no assunto sector de actividade, isso é igualmente 

importante? Existirão características comuns também ao nível do sector de 

actividade? 

ENT1: Sim, sim. Por exemplo, se tu colocaste uma questão sobre um 

produto financeiro ao teu banco, a resolução deste problema é comparável 

à resolução de um problema num suporte técnico de electrodomésticos, 

devido à expectativa que um cliente tem em ambos os casos. Embora em 

sectores completamente diferentes, esses dois serviços são comparáveis. 

Tal como falamos acima, talvez sejam mais comparáveis os serviços, os 
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processos em si do que os sectores. No entanto o conhecimento adquirido 

num sector pode ser aplicável em muitas empresas desse sector. 

RPR: Outra questão. Tenho ideia que um inquérito usualmente não requer 

uma integração profunda entre SI. No entanto, há outras situações em que 

a integração é complexa e abrangendo muitos sistemas. Quais são as 

principais abordagens que são utilizadas na integração de sistemas de 

Contact Center com sistemas já existentes nas organizações? 

ENT1: A ainda mais usual é a integração off-line à noite. Os sistemas são 

alimentados durante o dia e à noite integram-se. Agora, qual é o problema 

que realmente se verifica? Verifica-se que as grandes empresas, que são 

as empresas que tipicamente têm os Contact Centers mais evoluídos, têm 

um sistema para a facturação, outro para o fornecimento, outro para o 

cadastro e outro ainda para CRM. A integração daquilo tudo é uma 

verdadeira dor de cabeça. A atitude a tomar perante isto depende do 

director de informática e da forma como apoia/é apoiado pelo administrador. 

Já vi situações em que o director de informática delineou um trajecto e foi 

devidamente apoiado pelo administrador respectivo e realizou, com a sua 

equipa, a integração de todas as aplicações e correu muito bem. Outras 

vezes a decisão pode passar por substituir todos os subsistemas por um 

único e global. À parte disto, no nível de maturidade futuro dos Contact 

Centers, o caminho é integração on-line. No futuro próximo a expectativa é 

que as coisas estejam todas on-line e acessíveis a partir de qualquer lado 

(anytime, anywhere). 

RPR: Com que factores é que dirias que varia a complexidade da 

integração? Será que há factores que influenciam e aumentam essa 

complexidade de integração e outros que a diminuem? Há alguma relação 

entre factores? 

ENT1: Entre outros, a antiguidade. Considero que esse é um dos factores 

que mais complica isto tudo. Os sistemas com mais de cinco anos têm uma 

tecnologia ultrapassada. Entramos também naquela questão, também no 
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software, de não conseguirmos arranjar peças. Há dias estava numa 

empresa que teve um problema com o gravador de tapes. Já não se 

vendem gravadores de tapes, já acabaram. No software temos um 

problema paralelo e idêntico. Há muito software feito à medida que não está 

bem documentado. Há muitas aplicações nos vários departamentos que 

funcionam de forma independente umas das outras.  

RPR: Poderíamos identificar serviços onde o nível de integração é 

tipicamente maior e outros onde é menor? Ou, poderemos considerar que o 

nível de complexidade é sempre o mesmo e transversal a qualquer serviço, 

canal, fluxo...? 

ENT1: Não, não. Quando envolve dinheiro a integração é sempre maior, 

claramente. Os bancos têm uma integração maior. Outro exemplo é quando 

envolve questões de mercados extremamente caros, por exemplo, as 

telecomunicações, onde é caríssimo arranjar um cliente, porque 

basicamente toda a gente já tem telecomunicações. Nessa altura o dinheiro 

não está envolvido do lado do cliente, está envolvido do lado da empresa. 

Aí novamente há um esforço muito grande em integração. Há outros 

sectores onde há uma forte tentativa de integração de plataformas de 

abastecimento com as plataformas de billing, como, por exemplo, o da 

água, mas ter algo real a funcionar é ainda uma miragem, daí os acertos 

anuais de contas e coisas do estilo. Outro aspecto importante é o fluxo. No 

inbound, pelas razões que já vimos, a integração é usualmente maior. 

RPR: Podemos classificar de alguma forma os Contact Centers quanto à 

dispersão geográfica ou hoje em dia, com o VoIP isso já não faz sentido? 

ENT1: Faz claramente sentido. A questão concreta é que a questão 

geográfica não é tanto uma questão tecnológica, é uma questão de 

contacto. Ainda no outro dia estava numa reunião em que um cliente dizia 



Anexo III 

230 

não acreditar que se conseguisse atender chamadas de portugueses fora 

de Portugal. Se forem brasileiros topa-se logo, se forem dos PALOP1 

também. Como as vivências e as culturas são diferentes a experiência de 

interacção não é bem assimilada pelo cliente. A dispersão geográfica traz 

problemas, mas o principal problema é mesmo tentar manter a qualidade do 

serviço, baixando os preços (que é a grande vantagem da 

deslocalização/dispersão geográfica). Há outra característica da dispersão 

geográfica que é muito importante: a resistência às falhas. O facto de teres 

dois ou três sites em pontos geográficos diferentes, traz-te vantagens 

quanto ocorrem, por exemplo, falhas de energia, greves ou problemas de 

hardware. Aliás um Contact Center que seja crítico deve ser distribuído, e 

eu não estou a ver nenhum que o não seja (risos). 

RPR: Relativamente ao dimensionamento. Diferentes Contact Centers têm 

diferentes cargas. Têm picos, têm períodos de baixa e têm os tais níveis de 

integração que são diferentes. Quem estiver a fazer um projecto de SI de 

Contact Centers, que factores é que se deverão analisar no sentido de 

planear o dimensionamento do sistema face à carga? Até porque isso 

depois também influencia o número de operadores que vão estar a 

trabalhar.  

ENT1: O número de operadores que vão estar a trabalhar é directamente 

proporcional ao número de chamadas, ao tempo de chamadas e à 

distribuição das chamadas.  

Para o outbound é muito fácil de contabilizar isso. Ao fim de dois dias sabe-

se exactamente qual é o tempo médio das chamadas, portanto é facílimo 

dimensionar tudo.  

                                                

 

1 Países de Língua Oficial Portuguesa 
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Para o inbound o problema é muito maior, não sendo propriamente linear. O 

que é que alguém que vai implementar uma tecnologia num projecto de 

Contact Center precisa de saber? Primeiro, precisa ter dados. Quanto mais 

próximas forem as estimativas da realidade, mais barato vai sair. 

Continuando, precisa então de ter expectativas do número de chamadas, 

expectativas de distribuição de chamadas ao longo do dia, ao longo do mês 

e ao longo do ano. Tem de ter ainda a expectativa da duração média das 

chamadas, que é algo que se pode afinar com a experimentação. Tem de 

ter ainda alternativas de reacção. Por exemplo, os bancos sabem que a 

seguir aos jogos de futebol, há um pico de chamadas de pessoas a 

comunicarem que perderam o cartão de crédito. Têm, por isso, o Contact 

Center preparado e adequado ao calendário futebolístico. Agora, é preciso 

não esquecer que a tecnologia está ao serviço dos operadores. Se o 

operador não tem uma boa ferramenta para responder, tudo o resto falha 

pela base. Sabendo o número de operadores necessários, o Contact Center 

tem de ter o hardware necessário para que a tecnologia responda, tem de 

ter a redundância suficiente para que não haja falhas e tem de ter os 

serviços de backup para, em caso de falha, recuperar o mais rapidamente 

possível. Acabando o Contact Center, acaba o canal de comunicação, e se, 

por acaso, estamos num pico, perdem-se chamadas, perde-se negócio e 

ganham-se clientes insatisfeitos. Tudo isto é quantificável em termos de 

dinheiro. Por exemplo, numa campanha de telemarketing, em que se sabem 

as taxas de sucesso das chamadas e quantas chamadas se conseguem 

fazer num determinado período de tempo, o prejuízo é perfeitamente 

quantificável. No inbound, estamos a danificar a relação com o cliente que é 

algo de valor bastante elevado. É preciso lembrar que o maior lucro advém 

da relação continuada entre o cliente e a empresa. Danificar essa relação 

pode significar um prejuízo elevado. Os sistemas têm por isso de responder 

cabalmente e em tempo real. 

RPR: Do conhecimento que tens dos Contact Centers, a estimativa para o 

dimensionamento é feita de uma forma científica ou empírica? 
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ENT1: Hoje em dia, o processo que mais encontro para estimar a dimensão 

do Contact Center é através de muita experiência. Os grandes Contact 

Centers envolvem usualmente operações de outsourcing de alguma forma. 

Os outsourcers têm processos de experiência interna e conseguem 

previsões bastante razoáveis. Na maioria dos casos dos Contact Centers, 

eles fazem contas baseados na experiência, põem as coisas a funcionar e 

vão afinando de acordo com a realidade. No caso de ser necessário 

diminuir o número de posições é muito fácil fazerem-no uma vez que existe 

muito a política de contratar operadores a recibo verde. 

RPR: Mas não é usual utilizarem uma fórmula científica, apesar de ela 

existir? 

ENT1: Sim, mas a fórmula representa apenas uma aproximação à realidade. 

Depois há os factores correctivos. Como a fórmula não representa a 

realidade exacta, faz-se a correcção com base na experiência juntando 

ainda um factor de folga ou segurança que não pode ser muito elevado, 

pois isso envolve custos. 

RPR: Uma organização que pretenda obter um serviço de Contact Center, 

que formas tem de obter esse serviço? Outsourcer? In-house? Outras? 

ENT1: Vou a seguir para uma reunião, onde é exactamente essa a questão 

em cima da mesa. A empresa decidiu que quer ter um Contact Center. Já 

escreveu os guiões de interacção com o cliente, mas está a olhar pelo lado 

do processo operacional e não pelo lado do cliente. É preciso não esquecer 

que a empresa não se relaciona com o cliente só através do telefone. É 

através do telefone mas também das facturas, das lojas, da publicidade, 

entre outros. Cada empresa – é curioso – tem uma designação de cliente 

diferente. Para a empresa é muitas vezes apenas uma questão operacional. 

Há empresas que dizem “já sei como vou tratar a minha apólice”. Uma 

apólice não é um cliente, é uma apólice. Ou ainda, num banco: “já sei como 

vou tratar a conta”. Uma conta de banco não é um cliente. O cliente é muito 
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mais do que a sua representação operacional. As empresas para obterem 

serviços de Contact Center têm essencialmente quatro modelos: 

� In-house a cem por cento; 

� Primeira linha outsourcing, segunda linha in-house; 

� Primeira linha outsourcing, segunda linha insourcing (os sistemas são 

do cliente, as pessoas são de fora); 

� Tudo outsourcing. 

A partir daqui trata-se de uma questão de onde querem, ou onde é mais 

vantajoso, colocar o risco. Podem querer evitar a situação em que, depois 

de investir muito dinheiro numa plataforma, afinal percebem que não é 

aquilo que querem e, nesse caso, assumem o risco de colocar a base de 

dados e/ou informação de negócio, no outsourcer. Neste caso, pelo menos 

o investimento não é todo feito à cabeça. As grandes empresas, que têm 

operações mais maduras, procuram no outsourcer aquilo que os 

outsourcers são bons a fazer: contratar, gerir e optimizar. Por vezes, os 

objectivos estão um pouco desalinhados, ou seja, o outsourcer quer ganhar 

dinheiro e as empresas querem qualidade de serviço. É uma discussão 

acesa e actual, como é que é possível ter em simultâneo produtividade e 

qualidade de serviço. 

RPR: Os operadores são actores fundamentais dos Contact Centers. Para 

além dos operadores que outros actores deveremos considerar nos Contact 

Centers? 

ENT1: Fundamental: os operadores. Porque são eles que estão na linha da 

frente. Quem é que é crítico ter ali no meio? Os coachers, que são as 

pessoas que os “apaparicam”. São mais do que supervisores. Os 

supervisores controlam, os coachers treinam, ensinam, motivam e formam. 

São fundamentais as pessoas que apoiam os operadores. Depois temos a 

equipa de contratação. As equipas de contratação são fundamentais. A 

liderança é algo que é transversal e que é crítica. É o que permite transmitir, 
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entre outros, objectivos, missão, visão e equilibrar as coisas quando não 

correm da melhor forma. A liderança usualmente está no director do Contact 

Center, mas devia estar também ainda mais acima, porque dantes os 

Contact Centers estavam à margem, mas agora estão no centro. E ao 

estarem no centro, sendo na maioria dos casos o ponto preferencial de 

contacto do cliente com a empresa, todas as decisões afectam o Contact 

Center. Se a política de marketing muda, afecta o Contact Center, se a 

política comercial muda, afecta o Contact Center, e assim por diante. 

RPR: Em última análise poderíamos dizer que todos dentro da empresa são, 

de alguma forma, operadores de Contact Center...? 

ENT1: Operadores talvez não, mas todos têm uma função directa no 

Contact Center. Todos contribuem e utilizam o Contact Center. Um 

comercial não é um operador, mas tem a obrigação de difundir o Contact 

Center e utilizá-lo como sua ferramenta de trabalho. 

RPR: Para além das entidades que já referiste, quais é que vale a pena 

considerar quando se modela um Contact Center? 

ENT1: As pessoas dos sistemas. A pessoa dos RH. O director de vendas, 

porque as vendas são, usualmente, quem mais empurra coisas para o 

Contact Center e é a área que tem uma actividade mensurável, que é o 

número de vendas. O director do Contact Center, por razões óbvias. O 

director das operações, que é quem faz as coisas acontecer. 

RPR: E a pessoa que implementa os guiões (scripts). Consideramos essa 

pessoa como dos sistemas? Como Consultor? Outra? 

ENT1: Developer. Existe, por vezes, é a figura do Consultor Especialista que 

é contratado para montar/remodelar/desenvolver um Contact Center. Esta 

seria a pessoa ideal para liderar uma operação porque tem a experiência de 

outras situações de outras realidades e o know-how de como fazer. Desde 

que seja um consultor isento e afastado de qualquer lobby, é, de facto, a 

pessoa ideal. Não se ganha nada em estar a re-inventar a roda.  
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De qualquer dos modos não considero que deva ser o director dos sistemas 

a liderar um processo de construção e/ou desenvolvimento de um Contact 

Center, pois não deve ser a perspectiva tecnológica a liderar o processo. 

Apesar disso o director de sistemas deve estar envolvido desde o início 

porque, mais tarde ou mais cedo, chegar-se-á sempre à questão 

tecnológica. A liderar o processo deveremos ter um director comercial ou 

um director de operações. Alguém que venha da área do negócio. 

RPR: Podemos dizer que o desenho, a concepção, a arquitectura de um SI 

de um Contact Center tem um impacto significativo e directo nos seus 

custos/proveitos? 

ENT1: Nos custos tem um impacto directo pela negativa (risos). Um sistema 

bem desenhado tem um custo superior a um sistema mal desenhado 

(risos). Na rentabilidade tem um impacto muito directo e positivo. O 

operador sem ferramentas não consegue fazer nada. As ferramentas são 

aquilo que permite ao operador trabalhar bem, ser produtivo. Têm de ser 

eficazes, dar a informação correcta, completa e em tempo real. Fazer um 

bom sistema é caro embora esse investimento se rentabilize por si. Nos 

EUA, quando se compra uma solução tecnológica para Contact Centers, 

60% do custo total da solução é o que vem de fábrica, 40% é o que se 

gasta em serviços para adaptar a ferramenta às necessidades específicas 

do cliente. Em Portugal, talvez porque temos uma capacidade de 

investimento muitíssimo inferior, 80% é o que vem de fábrica e 20% é o que 

é gasto em serviços. Ou seja, temos ferramentas que estão pouco 

adaptadas e isso é prejudicial na medida em que tira confiança ao operador, 

não o ajuda, o operador transmite isso ao cliente que fica com uma má 

imagem do serviço e da empresa. Por sua vez o cliente difunde e propaga 

essa má imagem a outros clientes/potenciais clientes.  

Conheço uma situação em que se quis melhorar a qualidade de serviço 

sendo totalmente revolucionário. Perguntou-se aos operadores como se 

poderia melhorar o serviço do Contact Center. Os operadores 
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unanimemente responderam: “tirem o software de CRM X”. Tiraram o 

software X e a qualidade de serviço melhorou. Por quê? Porque os 

operadores não gostavam do software X, era considerada uma ferramenta 

de bloqueio, com imensos campos para preencher, muitas validações, 

dificultando a obtenção de informação relevante, entre muitos outros 

aspectos menos positivos. Passaram a utilizar ferramentas adequadas e 

configuradas para as necessidades e os resultados apareceram. 

RPR: Outra questão. Partindo do zero, quais seriam os passos a tomar em 

consideração para a concretização de um projecto de Contact Centers? Já 

falámos, eventualmente, de alguns no decorrer da nossa conversa. 

ENT1: Primeiro, olhar para o cliente e para a empresa. A empresa quer 

fornecer um produto ao cliente. Quais são as características do produto? 

Que expectativas vamos gerar ao cliente com esse produto e que 

necessidade vamos suprir? Qual o plano de negócio? A partir daí partimos 

para a implementação. A implementação consiste, entre outros aspectos, 

em:  

� Como é que vou atacar a questão do canal?  

� Como é que vou fazer o Contact Center? In-house? Outsourcer?  

� Qual a minha expectativa em termos de chamadas? 

� Como é que vou pôr as campanhas “na rua” de forma a dimensionar o 

meu Contact Center? 

� Como é que eu vou contratar? 

Tudo isso são questões operacionais. Depois quando chegamos aos 

sistemas começo por onde? Vou começar por aquilo que é mais prioritário. 

Como é que defino a prioridade? Tipicamente defino prioridade usando 

duas matrizes. Uma matriz de esforço por impacto. Há coisas que têm muito 

pouco esforço, mas um grande impacto. Podem não ser as mais prioritárias. 

Na outra matriz começo por dividir as áreas em que eu quero criar impacto. 

Estou a falar, por exemplo em RH, processos e marketing. A tecnologia vai 
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apoiar os RH, os processos, as vendas, o marketing. Depois vou classificar 

a prioridade desses impactos segundo uma escala criada, do menos 

prioritário para o mais prioritário. Tenho então uma matriz em que se 

colocam as linhas condutoras e que se vão prioritizando. No final destas 

matrizes consegue-se ter o que produz impacto elevado com pouco esforço 

e o que é prioritário. Juntando-as e cruzando-as consegue-se uma lista por 

onde começar. Depois, tem-se que o canal mais relevante é o telefone e o 

seguinte é o e-mail. Daí para a frente, só mesmo se o cliente ou o negócio o 

exigir. É obviamente importante dar a hipótese de evolução. Um sistema a 

partir do momento em que entra em produção fica desactualizado porque a 

percepção da realidade se altera continuamente. Necessita, com base na 

utilização e experiência, de evolução. Depois, é necessário estudar se há 

alguma ferramenta que cubra todas as necessidades – assumindo que não 

considero a hipótese de outsourcing – e documentar bem os processos. 

Depois tenho de tomar opções. Escolho a ferramenta que me permite 

implementar 80% dos processos e faço outsourcing dos restantes 20%? 

Adequo a ferramenta e pago os serviços de consultadoria? Qual o contrato 

que vou estabelecer com esse outsourcer? 

A decisão sobre se é in-house ou outsourcer será sempre feita com base 

em análise de risco. Quero ter o risco do lado dos sistemas e do know-how 

de Contact Center ou do lado do negócio e interacção com o cliente? O 

outsourcer acrescenta ao negócio a experiência, mas também a 

complexidade de gerir uma entidade terceira. Acrescenta a complexidade 

de ter um controlo mais fino. Mas esse controlo mais fino é, do meu ponto 

de vista, uma coisa boa. É algo que deveria ser feito internamente, mas só 

é feito quando se trata de um outsourcer. Não é por isso propriamente um 

custo adicional, pode até ser considerado um proveito. Depende de como 

se olha para este valor. Há que ponderar e decidir. Se for caso disso, 

procurar então um parceiro. Estes são os custos de implementar bem. 

Nunca esquecer que estamos a falar de pessoas: o operador e o cliente. 

Estamos ainda a falar de relações. O cliente é a razão da existência da 
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empresa e o operador é a “cara da empresa” para o cliente. A comunicação 

e a relação é que mantém esta ligação. Depois disso e de sabermos bem o 

produto que vendemos e as necessidades dos clientes é que se decidem os 

processos e só por fim a tecnologia. Este processo deve envolver os 

operadores, os clientes e demais elementos da empresa. Note-se que não 

se trata de um processo estático, mas iterativo. Começar na tecnologia, 

fazer os processos que a tecnologia suporta e por fim obrigar as pessoas a 

utilizar a tecnologia, geralmente não funciona. Devido a esta abordagem 

errada, no passado recente verificamos que as empresas investiram 

milhões de dólares em tecnologia, mas que as reclamações e o mau serviço 

aumentaram. Não é com a tecnologia que vais satisfazer o teu cliente. Pelo 

menos, não é só (com tecnologia). 
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Anexo IV – Transcrição da segunda 
entrevista  

 

Rui Pedro Rijo (RPR): Entrevista com Entrevistado 2, no dia 21 de Fevereiro 

de 2007 pelas 13 horas no Saldanha em Lisboa para o trabalho de 

investigação subordinado ao tema “Framework para a gestão de projectos 

de sistemas de informação de Contact Centers”.   

Uma das questões que eu tenho tido mais dificuldade em encontrar para 

este trabalho é uma classificação relativamente aos fluxos. Faz sentido, 

num projecto de SI, analisar o vector fluxo? 

Entrevistado 2 (ENT2): Quando dizes fluxo, estás a referir-te a inbound, 

outbound? 

RPR: Essa é outra questão importante, se faz sentido, e que fluxos é que 

existem, porque tenho visto muita confusão acerca definição de fluxo. 

ENT2: Faz alguma diferença, porque há soluções tecnológicas que só 

suportam determinados fluxos. Eu diria que há a questão do fluxo e a 

questão do canal. Tens, em termos de telefonia, chamadas de saída e 
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chamadas de entrada e o mesmo acontece, por exemplo, com os e-mails, 

tens e-mails de saída e e-mails de entrada. Com o chat a mesma coisa. 

Genericamente tens sempre essas duas possibilidades em todos os canais. 

Depois tens canais onde há pessoas, RH, e canais onde é tudo 

automatizado. Se pensarmos naqueles onde há pessoas, nos canais de 

entrada tem que haver mecanismos de distribuição pelas diferentes 

pessoas, de forma a que seja eficiente, uma distribuição equitativa, e que 

seja eficaz, ou seja, dependendo do tipo da informação que é solicitada seja 

encaminhado para pessoas que disponham da informação, isto nos fluxos 

de entrada. Nos fluxos de saída, normalmente o objectivo é optimizar o 

tempo de trabalho das pessoas, ou seja, conseguir modelos em que a 

informação é disponibilizada no momento em que o contacto é estabelecido, 

e conseguir inclusivamente, com modelos de predictive dialing e tecnologia, 

optimizar o tempo das pessoas estimando à partida qual é a probabilidade 

de uma tentativa de contacto ter sucesso. 

RPR: O que é que entendes por blending? 

ENT2: Tu podes ter blending de diferentes canais. Também normalmente se 

dá o nome blending, quando uma equipa faz simultaneamente telefone e e-

mail, mas usualmente refere-se aquando tens uma equipa que faz 

simultaneamente chamadas, ou e-mails, de saída e de entrada. 

RPR: Esse é um aspecto que eu tenho aqui para falarmos. Como é que se 

poderia classificar o Contact Center quanto aos canais? Ao nível de projecto 

de SI, que tipo de canais é que se deve considerar e se há algumas regras 

para a escolha de um ou outro canal? Vamos supor que eu tenho um 

projecto de Contact Center. O que é que eu devo perguntar às pessoas, ao 

meu cliente, para orientá-lo para um ou outro canal. Que canais é que eu 

devo considerar? Faz sentido considerar o wap, o sms? 

ENT2: Bom... Há uma característica importante nos canais, e 

independentemente de quais são os canais, que é se são automatizados ou 

não. É verdade que mesmo os canais não automatizados têm diferentes 
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potenciais de interacção, mas o canal automatizado tem sempre um 

potencial muito inferior de interacção. Dentro do canal telefónico, temos o 

canal automatizado com pessoas e IVR. Nos e-mails também é possível ter 

e-mails com sistemas de resposta automática e também pessoas a gerirem 

as respostas dos e-mails, nos sms a mesma coisa e no chat também a 

mesma coisa. Digamos que são talvez os canais mais proeminentes. 

Depois há outros canais como as cartas, os fax que tendencialmente estão 

a ser agregados dentro do canal e-mail. Quando chega um fax, do ponto de 

vista tecnológico, acaba por ser tratado como se fosse um e-mail e tudo o 

resto dentro da empresa, acaba por funcionar da mesma forma. O ponto 

crítico, penso eu, para perceber se realmente as interacções podem ser 

automatizadas ou não, é as interacções terem sempre duas características: 

uma característica que é meramente transaccional; e uma característica 

que é a relacional. Ou seja, se uma pessoa quer ligar para fazer uma 

transacção bancária, isso é meramente transaccional. Agora se a pessoa 

liga porque está a pensar fazer um investimento isso é a relacional porque a 

decisão passa muito pela confiança que se consegue transmitir à pessoa, 

por conseguir informá-la sobre os diversos produtos, perceber quais são os 

objectivos reais da pessoa em relação a esse investimento, ou seja, há uma 

dinâmica relacional que não se esgota na mera transacção. Interacções que 

são exclusivamente transaccionais tendem a poder ser suportadas por 

canais automáticos. Se uma pessoa vai consultar um saldo, aquilo é uma 

mera informação de um sistema transaccional de um banco. É aí que reside 

essencialmente a diferença entre poder ter um IVR ou não, ou um sistema 

automático de chat ou um sistema automático de e-mail. É a vertente 

relacional versus a vertente transaccional. 

RPR: Ainda voltando à questão do fluxo inbound e outbound, poderíamos 

estabelecer uma relação de complexidade entre o fluxo e o SI a 

implementar? Eu tenho a percepção que nos sistemas de inbound a 

complexidade é muito maior do que nos de outbound... 
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ENT2: Isso é verdade. Nós quando fazemos uma chamada sabemos qual é 

o objectivo que pretendemos com a chamada. Quando recebemos uma 

chamada, a iniciativa está do outro lado. Se nós queremos estar 

capacitados para responder a qualquer tipo de pergunta sobre qualquer tipo 

de actividade que a empresa presta, isso exige uma dificuldade maior do 

ponto de vista de negócio. Aqui é importante perceber que há diferentes 

camadas envolvidas: uma camada que tem que ver com o negócio e outra 

que tem que ver com a interacção. A camada que tem a ver com a 

interacção, no caso dos fluxos de entrada, tem que ver essencialmente com 

a distribuição. Pode ser muito complexo se houver, por exemplo, muitas 

características diferentes, muitos skills distintos e horários complexos ou 

pode ser muito simples se for sempre o mesmo serviço. As chamadas de 

saída normalmente têm um grau de complexidade mínimo mais elevado, 

porque implica sempre que haja uma consulta à base de dados, que haja 

um schedulling das chamadas a efectuar, que haja algoritmos de 

optimização do tempo do trabalho das pessoas, que é uma coisa que no 

inbound não tem necessariamente que existir. 

RPR: A ideia que eu tenho é que no inbound, ao nível de SI, tem de haver 

uma maior interoperabilidade com os sistemas de quem está a pedir o 

serviço, seja um call center de raiz, seja um service bureau, tem de haver 

uma interligação típica maior com os sistemas já existentes no inbound do 

que no outbound… 

ENT2: Sim, sem dúvida. Aliás, no inbound é muito comum trabalhar-se com 

os sistemas de back-end das empresas enquanto no outbound isso não é 

necessariamente assim. Lá está, porque no inbound nós não sabemos qual 

é que é o assunto que vai ser solicitado pela pessoa que liga. No limite, 

quem está em front-end tem de ter acesso a bastante informação para 

conseguir dar resposta a pedidos que à partida não se sabe quais é que 

serão exactamente. No outbound não acontece isso. Como no outbound a 

iniciativa é da empresa, ela pode criar um modelo à volta da razão pela qual 
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está a fazer a chamada e é, portanto, mais self-contained, digamos, não há 

necessidade normalmente de aceder aos sistemas de back-end da 

empresa. Os Contact Centers possuem uma característica interessante que 

é: terem uma componente de marketing e de relacionamento com o cliente 

muito elevada e, em simultâneo, também terem uma componente 

operacional, industrial, muito elevada. Talvez desse ponto de vista seja o 

único sector que junta, de forma tão notória, as duas actividades. Depois, é 

claro, há todos os outros tipos de actividades que qualquer empresa tem, 

como por exemplo, gestão do imobilizado, as cobranças a clientes, os 

sistemas de gestão de recursos e os sistemas de RH. Não estou 

propriamente a falar do sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) da 

empresa. É claro que os Contact Centers também têm de ter um sistema de 

ERP, como qualquer empresa tem de ter, mas específico é que tem de ter 

soluções de tecnologia que têm que ver com a componente de marketing 

relacional e soluções de tecnologia que têm que ver com a componente 

operacional. E dentro desta componente operacional ainda se podem ter 

duas vertentes. Uma que diz respeito ao planeamento e outra que diz 

respeito ao sistema on-line. De modo que, em termos relacionais têm que 

ter soluções de relacionamento com o cliente, que tem que ver com o 

manter o histórico das interacções passadas, identificar oportunidades de 

negócio, fazer segmentação dentro da base de dados, enfim, sistemas 

puros de marketing, entre outros de CRM e Business Intelligence. Ao nível 

operacional se estivermos a pensar nos sistemas on-line, há essas duas 

vertentes de distribuição de chamadas para o inbound e a vertente de 

geração de chamadas para o outbound, e depois sistemas de planeamento 

que têm que ver essencialmente com três grandes domínios: forecasting, 

staffing e schedulling. 

RPR: Quanto fazes a montagem do SI, tu tens de considerar ferramentas 

específicas para esses três tipos de actividades? 
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ENT2: Sim, há ferramentas específicas para cada um destes domínios de 

actividades da empresa. Por vezes cruzam-se entre elas, mas têm uma 

especificidade própria. 

RPR: Outra questão importante... Relativamente à questão da tecnologia, 

consegues identificar grandes grupos de tecnologia que se utilizam nos 

Contact Centers? 

ENT2: Penso que há um grande grupo que são os sistemas de Marketing 

que tem que ver essencialmente com Business Inteligence, segmentação 

da base de dados, exploração dos dados de histórico, é um grande 

domínio. Há outro grande domínio que tem que ver com a interacção do 

ponto de vista de negócio, no fundo é o que as pessoas normalmente 

associam mais ao CRM, tem que ver com a manutenção dos contactos 

anteriores, utilização dessa informação no momento do contacto, fazer o 

follow-up dos pedidos dos clientes, sistemas de work-flow para 

encaminharem os pedidos para o back-office dentro da empresa e depois 

despoletarem processos para mais tarde virem a dar a resposta ao cliente, 

isso é o normalmente se chama mais o CRM. Depois há uma grande área 

que tem que ver com a componente operacional – que era o que eu estava 

a referir há bocado – o forecasting – e o forecasting é específico do 

inbound. No outbound também se faz algum forecasting, mas as 

necessidades são muito mais simples. Uma vez feito o forecasting – o 

forecasting é uma estimativa de volume – tem que se fazer o staffing, ou 

seja, com um determinado volume tenho que perceber quantas pessoas é 

que preciso ter. É preciso ver que a relação não é directa, ou seja, há 

ganhos de eficiência para volumes superiores, e depois há modelos que 

permitem ver isso, o Erlang é o mais utilizado... 

RPR: Não te quero interromper, mas, por exemplo, o Erlang é um modelo 

que está circunscrito a um cenário relativamente simples de apenas um 

único tipo de chamada e de um único tipo de operadores. E a minha 
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pergunta é: em cenários complexos, que metam IVR, SBR, ou outros, 

também utilizam o Erlang? 

ENT2: Vamos lá ver: o que é que acontece com o IVR? O que o IVR vai 

fazer é que vai reter uma determinada percentagem de chamadas. A 

utilização do Erlang aí mantem-se. Nós temos que utilizar o Erlang para 

estimar o número de portas de IVR que são necessárias, mas também 

temos de ter uma estimativa do número de chamadas que são servidas pelo 

IVR, depois há as que sobram. A essas que sobram, mais uma vez, pode-se 

aplicar o Erlang para identificar quantas pessoas é que são necessárias 

para servir a operação ao longo do tempo... 

RPR: Há três modelos Erlang, o A, o B e o C. Qual deles é que utilizam? 

ENT2: Essencialmente, os modelos que interessam são o modelo Erlang B, 

para dimensionamento de sistemas sem fila de espera, e o Erlang C para 

dimensionamento de sistemas com fila de espera. 

RPR: Vocês utilizam os dois? 

ENT2: O normal é os sistemas terem filas de espera, mas por acaso temos 

alguns sistemas em que não há fila de espera e usamos o Erlang B. 

RPR: Isso está embutido nas ferramentas que utilizam ou é uma coisa que 

têm de calcular e têm de usar a fórmula... 

ENT2: Não, as próprias ferramentas já o fazem... 

RPR: Essas ferramentas consideram cenários como skills? 

ENT2: Nós utilizamos skills. Como é que fazemos? Fazemos um bocadinho 

o mesmo que fazemos com o IVR. Identificamos qual é a percentagem de 

chamadas ao longo do tempo que existe em cada um dos skills e depois 

fazemos o dimensionamento usando o Erlang B ou C, conforme o caso, 

para esses volumes. 

RPR: Conseguem boas taxas de encontro com a realidade? 
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ENT2: Depois de, com o Erlang, se fazer o staffing, é preciso fazer uma 

outra coisa que é o scheduling, porque eu posso chegar à conclusão que 

preciso de dez pessoas das nove horas ao meio-dia e que preciso de 

quinze do meio-dia às quinze horas, mas depois não conseguir criar 

horários para ter lá essas pessoas... 

RPR: Na investigação que eu fiz, um dos grandes problemas são os 

intervalos. 

ENT2: É um problema típico de investigação operacional em que existe um 

espaço de soluções e existem restrições definidas para as soluções. Existe 

uma função objectivo que mede a bondade das soluções que vão ser 

atingidas, e depois o sistema tem de procurar aquela que tem um valor mais 

elevado para a função objectivo... 

RPR:... mas eu interrompi-te. Estavas a falar ainda há bocado das 

ferramentas de planeamento, forecasting, staffing e de scheduling. E depois 

aí estavas a falar da questão da tecnologia, a agrupá-la… 

ENT2: Sim, portanto estava a dizer... as soluções de Business Intelligence, 

de CRM, de planeamento... Existe uma área muito importante que tem que 

ver com tudo o que diz respeito a reporting e exploração dos resultados da 

operação. Digamos que estas são as grandes áreas. Eu, dentro do CRM, 

estou a incluir os front-ends, os scripts, isso tudo. 

RPR: Toda a parte de ligação à central telefónica e por aí adiante? 

ENT2: Sim. Aí pode dizer-se que há uma grande área que tem que ver com 

o que é negócio e interacção e outra área que tem que ver com a gestão 

das interacções: integração com central telefónica, distribuição de e-mails, 

software que é operacional. 

RPR: Para alguém que esteja a gerir projectos nesta área – SI de Contact 

Center – que formação é que achas que deveria ter, para fazer bons 

projectos nesta área? 
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ENT2: Acaba por ser um bocado abrangente, e daí a necessidade das 

pessoas terem algum nível de especialização, porque: 

� Há uma área que tem que ver com Engenharia de Software, 

desenvolvimento de soluções específicas e que tem mais que ver com 

aquela componente de CRM e dos front-ends; 

� Há uma área que tem que ver com infraestrutura pura e dura – que é 

bom também lembrar que os Contact Centers têm uma infraestrutura 

muito grande, muitos PC, redes, routers, enfim... – e este nível de 

complexidade exige pessoas muito orientadas à gestão de sistemas, da 

plataforma; 

� Há uma componente de telecomunicações, que são áreas um bocado 

separadas, normalmente aí, pessoas que percebem muito de 

telecomunicações não percebem muito de SI e vice-versa; 

� E depois há uma área, que é bastante interessante, que é a da 

Investigação Operacional. 

RPR: Outra questão... Fará sentido identificar no inbound e no outbound 

grandes classes de serviço? Será que o que se pode aprender nessas 

classes de serviço é transponível para outros Contact Centers de outras 

áreas de negócio. Imagina por exemplo: o suporte técnico. Será que eu 

posso identificar características genéricas de suporte técnico de PC, de 

óculos, do que seja, e aplicar depois os mesmos princípios... 

ENT2: Isso é verdade... 

RPR: Vocês têm muita experiência e com muitos clientes... Conseguem 

clarificar, “este inbound é deste tipo”, “este outbound é daquele outro tipo...”. 

ENT2: Nós, aliás, temos uma oferta de serviços que vai um bocado nessa 

linha. Nós temos soluções daquilo que normalmente se chama o customer 

service – uma pessoa também pode dizer que o technical support é 

customer service, mas não é isso que normalmente nós estamos a pensar 
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quando falamos de customer service – customer service essencialmente 

refere-se a informações sobre: 

� Billing – por exemplo, sobre se veio uma factura, se tem uma dúvida ou 

se deseja perceber algum aspecto em particular; 

� Provisioning – a pessoa já tem três canais de cabo e agora quer mais 

outro. Mas podes dizer que isso é uma linha comercial, mas o 

provisioning, o que normalmente faz é realmente afectar novos serviços 

ao cliente; 

� Reclamações; 

� Informações genéricas sobre o produto ou sobre o serviço. 

Digamos que é uma grande área que é o customer service. Depois há uma 

outra grande área que são as cobranças por telefone, que é essencialmente 

outbound. 

Ainda dentro do inbound, há linhas comerciais puras. A empresa faz 

publicidade em massa na televisão com um produto muito bem definido e 

depois as pessoas telefonam, pois querem aderir ao serviço, comprar o 

produto ou contrair o crédito. É o serviço que é de vendas inbound. 

Outro serviço também que existe nos Contact Centers é vendas outbound, 

nomeadamente cold call, outro, são inquéritos, que podem ser mais 

orientados à satisfação dos utilizadores ou a estudos de mercado.  

Existe uma outra grande actividade que é actualizações de bases de dados. 

Depois, para muitos desses tipos de serviços, pode-se dizer que há serviços 

que são orientados a empresas e outros a residenciais, o que também faz 

bastante diferença. E, lá está, depois há o suporte técnico, e mesmo esse 

normalmente está dividido em suporte técnico e help desk. O help desk é, 

digamos, suporte técnico interno dentro das empresas e aquilo a que se 

chama normalmente suporte técnico é informações técnicas ou triagem de 

problemas residenciais ou empresas. Uma coisa é fazer suporte técnico 
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para sistemas internos das empresas outra coisa é fazer suporte técnico de 

uma oferta comercial, para clientes externos. 

RPR: Uma das áreas que falaste há pouco era a questão das estatísticas e 

do reporting que existe ao nível dos serviços. A ideia que eu tenho é que 

existem estatísticas tipo para cada uma destas coisas. Clientes que vos 

pedem serviços diferentes pedem também um conjunto de estatísticas 

diferentes? 

ENT2: Exacto. 

RPR: Já agora, vocês têm pessoas que desenham campanhas 

vocacionadas para estes grupos: uma só para o inbound deste tipo, outra só 

para o outbound daquele tipo... Existe algum nível de especialização? 

ENT2: Não é propriamente estanque, mas as pessoas têm algum nível de 

especialização. Por exemplo, os reports são diferentes porque as métricas 

que são avaliadas são totalmente diferentes. Por exemplo, num nível de 

customer service as pessoas estão muito interessadas em saber qual é o 

First Call Resolution, se for uma campanha de vendas, estão interessadas 

em saber qual é o custo por venda ou qual é a taxa de conversão... São 

coisas totalmente diferentes. 

RPR: Outra pergunta relativa às áreas de negócio onde podem aplicar os 

Contact Centers. Eu acho que virtualmente se podem aplicar a qualquer 

área de negócio, porque em última análise qualquer empresa é um Contact 

Center, nem que seja presencial, mas é (risos)... uma visão, se calhar, 

exagerada. No entanto há áreas de negócio típicas onde os Contact 

Centers têm aplicação. Faz sentido haver estudos específicos verticais de 

Contact Center para cada área de negócio? Isso é interessante, não é 

interessante? Porque depois também há aqui um conhecimento específico 

de negócio que é necessário que o operador tenha... 

ENT2: É indispensável fazer isso. Normalmente o que as pessoas 

pretendem com esses estudos é benchmarking. Perceberem se o que estão 
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a fazer está dentro, abaixo ou acima do que o mercado faz. Para poderem 

fazer benchmarking têm de ter serviços comparáveis. Se estiverem a 

comparar uma linha bancária com um serviço de telecomunicações e a 

analisarem a duração média das chamadas, aquilo não diz grande coisa. Os 

estudos sectoriais são importantes justamente porque só assim é que são 

úteis para as pessoas poderem perceber se estão dentro do benchmark, se 

podem melhorar e quanto é que podem melhorar. 

RPR: Que áreas de negócio, que actividades económicas é que tipicamente 

identificas que utilizam os Contact Centers? 

ENT2: O grande driver dos Contact Centers é o número de clientes que as 

empresas têm. Áreas de negócio residenciais massivas naturalmente têm 

Contact Centers. Agora empresas que até tenham um número muito 

elevado de facturação, mas um número reduzido de clientes, poderá fazer 

menos sentido terem um Contact Center. Essa é a grande nuance. Sectores 

em que, apesar de as empresas terem clientes residenciais, exista uma 

fragmentação muito grande e um nível de concentração muito baixo, têm 

muito menos tendência a terem Contact Centers. Isso aí até é interessante 

comparar de país para país. Por exemplo, um dos sectores que em muitos 

países tem uma posição muito grande nos Contact Centers é a área do 

Turismo e Viagens, mas não é o caso em Portugal. E por quê? Porque 

Portugal tem uma grande fragmentação nesse mercado, e ao ter uma 

grande fragmentação, as empresas que têm um número reduzido de 

clientes, acabam por criar pouca especialização e então as pessoas que 

trabalham nessas áreas acabam por desempenhar várias tarefas. As 

empresas acabam por se estruturar verticalmente e não horizontalmente, 

cada pessoa gere vários clientes – que são os clientes que conhece – e 

depois trata de tudo o que tem a ver com esses clientes. Numa empresa 

muito grande isso não pode acontecer, é impossível. Assim, empresas que 

têm muitos clientes organizam-se horizontalmente, ou seja, há pessoas 
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específicas que fazem a interacção com o cliente. Ao haver estes tipos de 

especialização aparecem os Contact Centers. 

RPR: Outra questão é o nível de integração que os Contact Centers têm 

com os sistemas já existentes das empresas. É possível definir uma função 

de complexidade para o nível de integração? Por exemplo, vamos supor, eu 

quero montar um Contact Center, ou quero definir um serviço de Contact 

Center. Como é que eu devo avaliar a complexidade da integração com os 

meus sistemas de back-end? Presumo que seja uma coisa que vocês têm 

de fazer... 

ENT2: Sim, nós avaliamos isso. Há vários drivers para essa complexidade. 

Digamos que há logo um driver inicial que tem que ver com a tecnologia que 

é usada no legacy system, se são sistemas standard – tecnologia aberta – 

ou não. Isso aí vai ter uma influência muito grande em toda a integração. 

Esse é um dos aspectos que é exclusivamente tecnológico. Quando se 

pensa em integração, pensa-se em disponibilizar a informação necessária 

às pessoas para trabalharem. Isto, por vezes, passa por se utilizarem os 

sistemas que as pessoas já têm na empresa, e a integração pode passar 

exclusivamente por disponibilizar a própria aplicação da empresa. Esta 

situação tem um problema grave, que é: normalmente estas soluções não 

são propriamente as mais eficientes. É frequente não estarem adaptadas 

para sistemas de front-end, mas adaptadas para sistemas transaccionais 

puros, que funcionam em batch. De forma que o que se faz frequentemente 

é criar um outro sistema que, das duas uma, ou funciona de forma síncrona 

ou não. E aqui é que há normalmente uma decisão estratégica que é 

fundamental tomar e que depois vai ter influência em toda a complexidade 

do sistema. Podemos decidir que vamos realizar uma integração síncrona, 

porque chegamos à conclusão que o sistema de back-end é demasiado 

complexo para se pôr no front-end o que implicava uma formação 

exagerada às pessoas – e isso iria ter um custo muito elevado – então 

vamos construir um front-end mais simples para o Contact Center. Se, por 



Anexo IV 

252 

opção, ainda assim decidimos que o sistema vai funcionar de forma 

síncrona, então é necessário desenvolver um conjunto de transacções de 

negócio que vão actuar sobre o outro sistema. Agora a complexidade disto 

depende inteiramente da tecnologia que está disponível do outro lado. Hoje, 

como sabemos, existem tecnologias que facilitam fortemente a integração, 

se se tiver disponível um front-end em Web services, ou com esse tipo de 

tecnologias, é bastante simples de desenvolver uma integração. Nesse caso 

o driver da complexidade tem que ver essencialmente com o número de 

transacções. Se houver muitas transacções diferentes, se o tipo de 

informação que se for requisitar for muito alargado, e assim 

sucessivamente, a complexidade é uma função directa do número de 

transacções. Mas por vezes esta abordagem também não tem muito 

interesse porque pode ser que o sistema de back-end seja muito pouco 

eficiente (para tanta informação que se pretende obter, manipular e 

actualizar), e aí o que se opta normalmente é por criar um subset de 

informação que é copiado para o sistema de front-end e depois é 

actualizado periodicamente. Aí, mais uma vez, o nível de complexidade vai 

ser função da informação que tem de estar disponível no front-end. Aqui até 

é mais claro. Ao criarmos um subset, quanto mais o subset se aproximar do 

set original, mais complicado há-de ser e depois a gestão desta 

actualização pode ser um desafio maior ou menor, conforme a pessoa 

pretende assegurar mais ou menos a coerência entre elas. 

RPR: Outra questão que também afecta um SI para Contact Center, é a 

dispersão geográfica. De que forma é que podemos considerar a dispersão 

geográfica? É um factor que aumenta a complexidade? É um factor que se 

deve tomar em consideração? É irrelevante? 

ENT2: Hoje em dia é possível tornar esse factor, do ponto de vista de SI, 

praticamente irrelevante. 

RPR: Com VoIP? 
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ENT2: Não. Não tem que ver com VoIP, tem a ver com linhas dedicadas. O 

que acontece é que as linhas dedicadas hoje têm um nível de fiabilidade 

muito elevado e um nível de custo bastante reduzido. Portanto, na prática, é 

possível tornar um site remoto virtualmente local, e a partir daí não há 

propriamente uma complexidade muito superior. No caso de um sistema 

distribuído por vários países, por exemplo, a base de dados pode estar 

centralizada num dos sites ou num data center, o sistema de gestão de 

interacções, também pode estar centralizado, e depois temos front-ends 

sobre uma rede WAN: os dados e a voz. Não necessariamente VoIP, pode 

ser outro protocolo qualquer. Hoje os fabricantes de equipamentos de 

telecomunicações têm soluções, sejam VoIP sejam TDM, em que na prática 

o nível de complexidade é exactamente o mesmo. Isso já está 

suficientemente isolado das camadas aplicacionais para se tornar 

irrelevante. 

RPR: Consegues então, mesmo sendo uma aplicação distribuída, ter 

coerência entre voz e dados com fiabilidade. 

ENT2: Sim, totalmente. Por exemplo, no nosso caso, temos um Contact 

Center Virtual. Temos todos os sistemas em Lisboa e temos um Contact 

Center remoto, a 100 quilómetros de distância, e não se nota qualquer 

diferença entre um PC local e um remoto. Se estivessemos a ver por vídeo 

os dois ao mesmo tempo não se iria perceber qual era o local e qual era o 

remoto. 

RPR: A única coisa que é importante é ter uma boa comunicação... 

ENT2: Sim. Tem de haver uma largura de banda adequada entre os dois 

sites, mas nem sequer é muito elevada. O custo não é muito significativo na 

operação. 

RPR: Funcionam com uma espécie de remote desktop para os sistemas 

aqui de Lisboa... 

ENT2: Sim. 
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RPR: E ao nível da segurança. Faz sentido considerar alguns aspectos 

específicos ao nível da segurança para Contact Center? 

ENT2: Devido a ter em dois sites...? 

RPR: Devido a estar em dois ou três ou quatro... 

ENT2: Isto em termos de segurança, normalmente, há varias vertentes que 

uma pessoa tem que analisar. Uma vertente que tem que ver com a intrusão 

e há a vertente que tem que ver com o business continuity. Do ponto de 

vista da intrusão não há grande diferença pelo facto de haver um site 

remoto. São linhas dedicadas, não se põe propriamente nenhuma questão, 

nem mesmo com Virtual Private Networks. Em termos de business 

continuity, existem é vantagens. Com dois sites podemos criar replicação 

entre os dois, isso traz um nível de segurança muitíssimo superior aos 

clientes. 

RPR: Ao nível de dimensionamento, quais os factores que vocês 

determinam em termos de dimensionamento? Quais os factores mais 

relevantes em termos de dimensionamento. 

ENT2: Staffing? Quando temos o volume e queremos calcular... 

RPR: Não, dimensionamento da própria infraestrutura. Como é que vocês 

calculam que infraestrutura é que vão precisar para o vosso serviço. Que 

factores é que entram em consideração? Eu tenho visto vários estudos 

sobre isso. O típico é considerar o número de chamadas expectável e 

depois afinar com o número de chamadas que efectivamente chegam. É um 

dos processos. Outro é, ao nível de outbound, considerar a base de dados 

que se tem e o tempo que se tem para fazer uma campanha, e, a partir daí, 

determinar que infraestrutura é necessário ter. Mais factores que possam 

ser interessantes...? 

ENT2: Sim, no inbound há o volume, mas também há a duração da 

chamada e o nível de serviço que se quer prestar. Ao nível do outbound há, 

mais uma vez, o volume, a duração média da chamada e há aspectos que 
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se tem de ter em consideração que é a taxa de penetração que se quer ter 

na base de dados. Quando temos um projecto de outbound, o objectivo 

nunca é contactar todas as pessoas. Nós sabemos sempre que não vamos 

conseguir contactar todas as pessoas. Qual a percentagem de pessoas que 

conseguimos contactar é um objectivo a definir. Isso é um parâmetro muito 

importante no dimensionamento da equipa. Quanto maior a taxa de 

penetração mais horas de operação vão ser necessárias e o crescimento 

marginal da taxa de penetração tem um impacto muito grande no número 

de pessoas, ou seja – isto é mais ou menos intuitivo – para se passar dos 

70% para os 75% tem de se fazer um esforço muitíssimo maior do que para 

passar dos 20% para os 25%. Isto pode ser pensado em dois passos. Um 

primeiro passo é o número de horas de operação que são necessárias. 

Para calcular o número de horas de operação é necessário saber o número 

de contactos, a taxa de penetração e a duração média das chamadas. 

Depois de ter o número de horas, é preciso perceber quantas pessoas é 

que são necessárias. Isso depois depende do perfil das pessoas que nós 

temos, se estamos a trabalhar com pessoas de part-time ou pessoas de full-

time, ou qual é o número de horas que as pessoas fazem. Esse é o 

segundo passo, perceber quantas pessoas é que são necessárias. Depois 

há um outro aspecto fundamental que é o horário de funcionamento dos 

projectos e a distribuição das cargas ao longo do tempo. Isso aí permite 

definir a dimensão em termos do número de postos, porque se eu chegar à 

conclusão que preciso de 500 horas de produção e vou correr ao longo de 

10 horas durante um dia, podia dizer de uma forma um bocado ingénua que 

precisava de 50 postos. Mas isto nunca é assim. Se calhar preciso é de ter 

70 postos, porque há um período em que vou ter 70 pessoas disponíveis. O 

outro aspecto fundamental é perceber o horário e a distribuição das cargas 

ao longo do horário para se poder fazer o dimensionamento do ponto de 

vista do número de postos. Por exemplo, casos extremos são campanhas 

de media na televisão. Eu posso chegar à conclusão que para implementar 

um projecto me bastam fazer 100 horas de produção, mas que eu tenho de 
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fazer essas 100 horas de operação em 5 minutos (risos). Portanto iria 

precisar de mais de 1000 pessoas em 5 minutos. 

RPR: Estavas a falar que utilizam o Erlang para fazer o dimensionamento. 

Já agora, daquilo que eu conheço em Portugal, não é muito usual. Mas a 

minha pergunta é: também introduzem o factor empírico neste cálculo, ou 

não? 

ENT2: Nós, o que essencialmente fazemos é ajustar o modelo que temos 

com base naquilo que está a acontecer. O aspecto empírico é 

extraordinariamente difícil de aplicar porque há muitas variáveis envolvidas. 

O modelo, mesmo com as suas limitações, permite incorporar muitas das 

variáveis em jogo. Se uma pessoa pensar em termos de variáveis, por 

exemplo, o número de pessoas tem um impacto brutal sobre a taxa de 

ocupação dos operadores. Se tivermos duas ou três pessoas facilmente se 

pode passar de uma taxa de ocupação de 10 minutos por hora para uma 

taxa de ocupação de 50 minutos por hora, se tivermos 80 ou 90 pessoas, a 

duração média da chamada, nível de serviço pretendido e a distribuição de 

carga ao longo do tempo, é difícil ter uma avaliação empírica da situação. 

Pode ter... Eu percebo o que estás dizer... Se eu estou a falar de um serviço 

que é igual todos os dias e que já corre há bastante tempo uma pessoa já 

tem uma ideia de como as coisas correm, e, por exemplo, em função de 

como correu na véspera, se eventualmente precisa de fazer algum 

ajustamento, sim, pode colocar a sua experiência... No fundo o que se está 

a fazer aí é a saltar um passo: em vez de se estar a estimar o volume e 

depois com base no volume ir calcular as pessoas, só se pensa em termos 

de número de pessoas. Isso sim, isso acontece. Agora, sempre que 

estamos a fazer efectivamente o planeamento não utilizamos muito isso, por 

quê? Um dos aspectos críticos no forecast é perceber qual é que é o mix de 

chamadas que vão entrar. O mix é importante porque vai ter impacto na 

duração média de chamada. Eu posso ter em dois dias diferentes o mesmo 

número de chamadas, mas precisar de um número diferente de pessoas. 
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Vamos imaginar um serviço para um operador de telecomunicações. Vamos 

imaginar as chamadas directory assistance que consistem em pedir o 

número de telefone e que são chamadas muito curtas. Se o mix entre 

chamadas directory assistance e customer service variar de um dia para o 

outro isso tem de ser introduzido no modelo. Normalmente o factor empírico 

funciona bem quando só há uma variável a mudar e normalmente essa 

variável é o volume. Aí realmente as pessoas pensam no dimensionamento 

de forma empírica. Quando há mais do que uma variável a mudar, essa 

avaliação empírica não funciona. 

RPR: Processo de obtenção de serviço. Agora aqui estamos a tocar num 

ponto em que tu já estiveste dos vários lados da “barricada”, como se 

costuma dizer. Vamos supor o seguinte: eu tenho uma empresa e acho que 

preciso de um serviço de Contact Center. Quais são as hipóteses que eu 

devo considerar? Service bureau? Montar um Contact Center in-house? 

Outras? E quais deverão ser os critérios ou linhas de pensamento para 

tomar uma decisão? 

ENT2: Eu penso que neste momento para projectos green field, que vão 

arrancar, não há razões muito fortes para fazer Contact Centers internos. É 

a minha opinião. Porque este é um sector que amadureceu bastante e é 

possível encontrar parceiros no mercado que desenvolvam soluções de 

outsourcing tão adaptadas às necessidades que ao trazerem o know-how 

todo já do passado, tornam pouco interessante fazer um projecto interno. A 

relação custo/benefício é muito elevada. Isto é um sector que ainda tem 

uma curva de aprendizagem relativamente longa. Criar uma solução interna, 

digamos, não é a linha mais interessante. Relativamente a Contact Centers 

que já são hoje internos, isso é diferente, eles já desenvolveram o know-

how, portanto não têm esse custo de aprendizagem. O que eu tenho visto, e 

penso que é uma solução interessante, é essas empresas fazerem um 

modelo misto: insourcing e outsourcing. Isso é muito interessante porque 

permite juntar duas coisas. Por um lado elas têm o melhor know-how 
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possível, dos seus produtos, da sua oferta, dos seus clientes, da sua 

organização, mas há uma coisa que podem ir buscar a um outsourcer que é 

know-how específico de Contact Center. O outsourcer tipicamente trabalha 

com várias empresas e tem de estar constantemente a evoluir porque está 

em concorrência com os outros outsourcers e então é normalmente 

interessante juntar as duas coisas e fazer um modelo misto de insourcing e 

outsourcing que lhes permite inclusive fazer benchmarking. 

RPR: Não tem a ver com tecnologia nem com SI, mas já agora faço a 

pergunta. Como é que vocês resolvem conflitos de interesses entre 

concorrentes? Isto se é que podes responder claro. 

ENT2: Sim, claro, a resposta é muito simples. O que nós fazemos é 

essencialmente o que fazem as empresas de consultadoria. Não 

inventamos muito ou nada. Se nós olharmos para as empresas de 

consultadoria, elas trabalham com vários concorrentes e a um nível muito 

mais complicado, fazem muitas vezes consultadoria estratégica das 

empresas. Aí sim, existe a necessidade de confidencialidade absoluta, total 

e incondicional. No Contact Center nós usamos essencialmente o mesmo 

tipo de abordagem que essas empresas usam: chinese walls. A organização 

típica de um service bureau é haver um responsável vertical por cada 

projecto e depois haverem recursos partilhados dentro da empresa. Esse 

responsável vertical nunca faz a gestão de projectos concorrentes. Na 

realidade não sabe nada sobre os outros projectos concorrentes. Esse é o 

princípio. Não se faz partilha de pessoas operacionais nos projectos. Não 

temos comunicadores, team leaders, supervisores ou outros a passarem de 

um projecto para os outros. Por vezes estão fisicamente separados, estão 

em salas isoladas e separadas. Depois depende do grau de isolamento que 

os clientes pretendem. No que existe alguma partilha é, por vezes, na 

infraestrutura que mesmo partilhada tem que oferecer garantias de 

isolamento. As bases de dados, por exemplo, estão obviamente separadas. 
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RPR: Eu tenho visto várias definições do que são os actores dos Contact 

Centers. Para ti, que actores são relevantes? 

ENT2: Os mais imediatos, para além do operador, são os supervisores e os 

gestores de projecto. Digamos que há funções de linha de produção e 

funções de suporte. Dentro das de linha, efectivamente os supervisores e os 

gestores de projecto são fundamentais para o sucesso dos projectos. 

0s supervisores como gestores de RH. Do meu ponto de vista, é 

essencialmente isso que eles fazem, com todas as implicações que isso 

tem. Embora não sejam eles que façam o recrutamento e a selecção, isso é 

normalmente feito por departamentos separados de suporte, mas o 

envolvimento deles na selecção das pessoas, no desenvolvimento das 

pessoas, na identificação dos talentos, na promoção delas, na motivação 

diária, na animação em sala, tem uma importância fundamental. Digamos 

que é a alavanca. Nós podemos ter pessoas espectaculares como 

comunicadores, mas é necessária uma alavanca para aquilo funcionar e 

realmente um supervisor tem um poder de alavancagem brutal, porque 

tipicamente trabalha com equipas entre 10 a 15 pessoas, ou seja, o esforço 

dele, no fundo, é multiplicado por 10 ou por 15. Um bom supervisor tem um 

efeito sobre a produtividade de 15 pessoas. É uma alavanca; 

O gestor de projecto, porque é a única pessoa que tem a visão vertical 

sobre todo o projecto. Percebe as necessidades e expectativas do cliente – 

se não for um service bureau, o cliente é interno à própria empresa, e no 

fundo, é a mesma coisa – tem de perceber muitíssimo bem todo o projecto.  

Dentro das funções de suporte, eu diria que há um eixo que tem numa 

ponta competências de marketing e no outro extremo, competências 

operacionais. Depois há aí uma série de profissionais indispensáveis para 

assegurar estas duas pontas, digamos. Se pensarmos em competências 

operacionais, tem a ver com aquilo que já falámos, entre outros aspecto, o 

planeamento, o forecasting e o dimensionamento. Tudo isso tem a ver com 

a componente industrial do projecto. No outro extremo, no marketing temos 
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de pensar no front-end. Até agora falamos no front-end mais numa 

perspectiva tecnológica, mas a tecnologia é um mero suporte para aquilo 

que depois transporta o front-end, como, por exemplo, a forma como o front-

end é desenhado, a mensagem que se passa ou a comunicação. Desse 

ponto de vista, o Contact Center tem muito do que tem uma empresa de 

Marketing, em termos de criatividade, de desenvolvimento de conceitos, de 

mensagem, tudo isso tem que existir num Contact Center. É outra função de 

suporte, digamos, na área do Marketing. Estes são os dois grandes eixos 

das funções de suporte. Depois, eu diria que há uma função que tem que 

ver com a análise de sistemas. Todos estes processos têm de ser pensados 

numa óptica de processos e as formas como eles se integram (se for um 

Contact Center externo, ainda mais): quais são os fluxos de informação 

para o cliente e internamente. Há, portanto, uma função que tem puramente 

que ver com análise de sistemas. Há ainda uma função que tem que ver 

com manutenção de tecnologia e equipamentos. E até já estou a incluir 

também o Contact Center em si, entre outros, o mobiliário. Especialmente 

no outsourcer onde o próprio ambiente físico está em permanente mudança. 

Como se tem que ajustar a flutuações de volume dos diversos clientes, é 

preciso deslocar clientes de um local para o outro, é preciso novo mobiliário, 

substituir mobiliário, é preciso armários... pode parecer que é uma coisa 

menor, mas não é. É importante ter pessoas, especialmente em Contact 

Centers de alguma dimensão, especializada neste tipo de funções. Outra 

função é a da gestão da manutenção de equipamentos, gestão de 

instalações: geradores, electricidade, quadros eléctricos, ar condicionado, 

aquecimento, segurança, e outros. Quando começamos a falar em 

estruturas que têm 500-600 pessoas em simultâneo a trabalhar, todos estes 

aspectos são fundamentais para o sucesso da operação. Se há uma falha 

de energia durante 5 minutos, é bom que o gerador arranque mesmo 

(risos). Voltando aos supervisores. Tinha dito há pouco que, para mim, os 

supervisores são os gestores de RH. O objectivo na estrutura de RH não é 

propriamente ter um director de RH que traga a gestão dos RH. Nós, neste 
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momento, temos cerca de 80 supervisores. Precisamos que cada um deles 

seja um gestor de RH, se não estamos mal. Nós temos depois funções de 

suporte na área dos RH, como selecção, recrutamento e formação. Nós 

investimos muito nesse aspecto. Temos uma abordagem bastante 

específica em termos de RH. Tendencialmente o que existe muito em 

termos de Contact Center é uma aposta forte na rotatividade. As pessoas 

queixam-se da rotatividade, mas a verdade é que aquilo é usado de forma 

estratégica, ou seja, o modelo é ter muita gente, depois há aqui uma 

peneira e vai-se peneirando, vão ficando alguns que são os que se safam. 

Nós fugimos totalmente desse modelo. Nós temos um modelo em que 

fazemos um processo de recrutamento e selecção muito rigoroso. Basta 

dizer que – e tu podes falar com a generalidade dos Contact Centers em 

Portugal e se investigares vais-te deparar com essa situação – muitos 

Contact Centers colocam as pessoas na linha de produção ao fim de meia 

hora. Nós temos um processo que dura uma semana. O que é um custo 

grande como deves calcular. Mas o nosso modelo é: nós investimos muito 

no recrutamento e selecção, mas depois das pessoas entrarem na 

empresa, ficam. Nós temos esse custo inicial e depois fazemos um 

investimento no desenvolvimento das pessoas. Não temos aquele modelo 

de testar as pessoas durante uma semana e depois mandá-las embora. 

Nas funções de suporte, temos ainda uma equipa de pessoas que dão 

suporte administrativo: que tem que ver com contratos, renovações de 

contratos, férias, faltas... Como é um número de pessoas muito grande, 

existem muitas situações. Nós neste momento temos uma equipa de quatro 

pessoas que só faz atendimento, gestão, front-end para operadores. É mais 

uma função de suporte que tem que ver com os RH. Temos ainda tudo o 

que tem que ver com a área da saúde. Nós temos efectivamente um 

programa de medicina no trabalho. Todos os nossos operadores têm um 

programa de medicina no trabalho. Este programa é também uma coisa que 

não existe em muitos lados. Eu não sei se seremos o único caso em 

Portugal, mas seguramente seremos dos poucos. Aliás, é obrigatório, diga-
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se de passagem. Não temos médicos, mas a interface com essa estrutura... 

enfim... temos pessoas para fazerem o acompanhamento disso. Temos 

ainda toda a componente de processamento de salários. Isto em termos de 

RH. Funções de suporte na área de informática: acho que já falamos tudo 

sobre isso. 

RPR: De que forma é que poderia haver uma maior aproximação entre as 

software houses e a área de negócio? 

ENT2: Uma empresa de software, quanto melhor conhecer o negócio dos 

seus clientes, mais apta está para desenvolver propostas de valor para o 

sector. Acho que há às vezes uma certa arrogância dos dois lados. Do lado 

do tipo que está do lado do negócio que tem a arrogância de dizer: “...estes 

indivíduos só percebem de tecnologia, são lá dos bits e tal, nós é que 

percebemos aqui do negócio...” e portanto não se interessam em perceber 

de tecnologia. O que é um erro, porque ao não perceberem de tecnologia, 

não identificam oportunidades. Mas do lado da tecnologia, acontece a 

mesma coisa, pensam: “...aquilo é uma coisa muito simples, não tem 

ciência nenhuma, nós aqui é que somos os cientistas da tecnologia e 

aquela malta são todos uns grandes nabos...”. E então há aqui uma certa 

arrogância dos dois lados e ambos ficam a perder. 
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Anexo V – Transcrição da terceira 
entrevista 

 

Rui Pedro Rijo (RPR): Entrevista com Entrevistado 3 (ENT3) em Lisboa a 22 

de Fevereiro de 2007 pelas 10 horas, para o trabalho de investigação 

subordinado ao tema “Framework para a gestão de projectos de sistemas 

de informação de Contact Centers”. 

Tu tens uma experiência vastíssima em SI para Contact Centers. O meu 

objectivo é encontrar o conjunto de factores chave a considerar em 

projectos de SI nesta área, neste tipo de projectos. Vou fazer algumas 

questões, mas a entrevista é totalmente livre. Tratam-se apenas de linhas 

orientadoras.  

Então, para lançar o desafio, para começarmos a falar, um dos vectores que 

eventualmente poderá ser interessante é o vector fluxo. Para dar um 

exemplo, quando se pensa num SI de Contact Center, um dos vectores a 

considerar é o fluxo, inbound, outbound. Em que medida é que poderemos 

considerar este vector, se há, ou não um nível de complexidade associado a 

cada tipo de fluxo. 
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Entrevistado 3 (ENT3): Sim, uma das vertentes é claramente o fluxo ou a 

orientação do canal de inbound ou outbound. Eu penso que o fluxo pode ser 

expandido mais do que isso, porque as empresas podem começar por essa 

orientação muito focada em inbound/outbound, mas rapidamente se vê que 

um inbound pode originar um outbound (e vice-versa). Por exemplo, um 

cliente que está em fila de espera há mais do que X tempo, eu posso querer 

guardar a sua posição na fila e eventualmente telefonar-lhe mais tarde, 

gerando assim um outbound. O conceito de fluxo, hoje, é um conceito mais 

lato, não é só o sentido da interacção, mas é o fluxo do atendimento – eu 

costumo mais chamar fluxo de atendimento – que pode efectivamente 

começar no inbound, mas não acaba aí, não acaba no Contact Center, 

pode ir, por exemplo, a um backoffice, a um seguimento mais tarde, a um 

controlo de qualidade, um outbound para controlo de qualidade, a um e-

mail, a um sms de notificação da resolução do problema do cliente, ou 

outros contactos, como ainda o envio de documentação. O 

inbound/outbound é obviamente uma linha orientadora principal, mas que 

eu acho que depois se desvanece e acaba por originar outras, embora o 

mercado ainda esteja muito ligado ao inbound/outbound. Há alguns 

estereotipos e a prática justifica isso. Os projectos outbound têm 

normalmente um cariz menos complexo, embora lá está, se for um oubound 

integrado no âmbito de uma campanha com outdoors e que pode, ela 

própria, originar inbounds ou que esse outbound pode originar o envio de 

documentação para o cliente, ou de um contrato para o cliente para assinar 

seguido de um fornecimento de um serviço e trazer o backoffice atrás, a 

complexidade pode aumentar. Mas geralmente há uma conotação que os 

outbounds são essencialmente menos complexos. Depois há questões de 

comparação inbound/outbound – ou melhor, o foco de uma campanha ou de 

um serviço – em que o outbound seria menos complexo. Embora o 

outbound tenha outros aspectos, nomeadamente o outbound preditivo, tem 

questões de regulamentação que trazem complexidade ao processo e 
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também questões de produtividade e onde estas soluções de software mais 

se aplicam. 

RPR: Isso por acaso é interessante. Tenho sempre visto a classificação de 

inbound/outbound e sempre ligada ao fluxo da interacção. Mas também vi 

outra classificação que separava o fluxo da interacção do fluxo do serviço. 

Uma coisa é uma interacção poder ser de inbound ou outbound, outra coisa 

é uma campanha ou serviço ser de outbound ou de inbound, em que o 

serviço de inbound/outbound pode ter interacções de inbound/outbound. 

Qual é então o factor diferenciador? É a forma como a campanha/serviço 

termina, ou seja, a campanha de outbound termina quando se esgotam os 

contactos e no caso do inbound a campanha não termina? 

ENT3: Em termos de serviços depende da própria organização das 

empresas e, sim, acontece muitas vezes que se montam serviços de 

inbound em que o foco é inbound, mas não impede que não haja chamadas 

de follow-up, por exemplo, de outbound. E depois montam-se serviços de 

outbound às vezes separados, ou não muito ligados, e eu acho que uma 

das questões que se deveria olhar, e nós temos olhado para isso, é a 

confluência destes dois serviços, que têm de trabalhar juntos, não só esses 

dois serviços, ou uma eventual separação de serviços, mas também a tal 

ligação com o backoffice e com o resto da empresa. Porque é que muitas 

empresas fazem essa separação entre inbound e outbound ou do serviço 

inbound/outbound? É que o serviço de inbound pode ser, por exemplo, uma 

linha de apoio técnico ou uma linha de customer service ou ainda uma linha 

de atendimento num banco, e exige que o nível de conhecimento do 

operador seja alargado. O tipo de questões que podem surgir é vasto, pois 

quem toma a iniciativa de contactar a empresa é o cliente que pode 

contactar pelas mais variadíssimas questões. Portanto, obviamente, 

montam-se regras de encaminhamento, SBR, para agregar os operadores 

ou as equipas pelos skills, para encontrar o operador mais adequado ou a 

equipa mais adequada para endereçar aquela questão em particular. No 
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entanto, como as questões são muito variadas, a capacidade e o 

conhecimento da pessoa têm de ser bastante alargados. Ao passo que no 

outbound, se for um outbound focado, por exemplo, mensagem de boas 

vindas, “Boas vindas ao serviço, olhe o serviço tem estas 3 opções”, ou um 

upsell, “Você utiliza este serviço X há Y tempo. Vemos que utiliza Z vezes 

por dia o serviço, se calhar, pode evoluir para outra opção”, pode parecer 

mais focado e então o nível de formação que os operadores têm de ter nos 

próprios produtos é diferente e pode haver a tentação de, para optimização 

de custos e da força de trabalho, até separar. Mas por outro lado, se nós 

misturarmos um SBR adequado quer no inbound quer no outbound – 

porque no outbound eu também posso fazer um SBR, posso dizer “estas 

chamadas são para serem feitas no âmbito de uma mesma campanha de 

up-selling”, mas, por exemplo, se for do produto nível A para nível B é um 

conjunto de agentes que a faz se for do nível B para o nível C é outro 

conjunto de agentes que faz – posso ter os ganhos do blended. Esses 

ganhos ocorrem ao nível da optimização de recursos. Se tiver um grande 

fluxo de inbound, os mesmos agentes que estão a fazer o outbound lidam 

com o inbound e vice-versa, um abaixamento do fluxo de inbound permite-

me fazer o outbound. Portanto, pode haver a tendência para pensar que os 

skills dos agentes são diferentes no inbound e no outbound, mas, por outro 

lado, numa situação em que estamos a fazer um contacto de outbound – e 

hoje em dia também, enfim com o aspecto que é alguma má imagem, que 

temos que reconhecer que existe no público por quem faz telemarketing 

massivo, mais o da venda directa, mais concretamente o cold calling, o de 

tentar vender sem ter nenhuma relação com o cliente; o outbound no âmbito 

de uma empresa já é diferente, uma empresa, por exemplo, um Telco que 

contacta um cliente porque tem uma proposta para lhe fazer de melhoria do 

serviço, ou troca de telemóvel, ou o que for, já é mais aceite, mas portanto 

há esse estigma, há essa mensagem – não ajuda se a qualidade das 

pessoas que estão a fazer o outbound for medíocre ou for baixa. Se eu for 

contactado por uma pessoa da empresa X que tem 3 linhas de produto e 
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me estão a ligar para vender o produto A, mas eu já tenho o produto B (que 

é melhor que o A) da empresa e eles não sabem..., isto é uma questão ao 

nível dos SI, mas também é a pessoa saber lidar com a situação, portanto 

não ajuda muito. O facto de misturar as duas coisas, pode haver aqui 

ganhos interessantes também na relação com o cliente e também com os 

prospects (potenciais clientes). 

RPR: Isto leva-me já a duas outras questões que tinha aqui mais para a 

frente, mas que vêm a propósito. Uma delas é precisamente a questão da 

integração. Primeiro, que tipos de integração é que tipicamente se fazem 

com os sistemas já existentes nas empresas? Segundo, há alguma relação 

entre o fluxo e a complexidade da integração? 

ENT3: Há sempre integração com um qualquer sistema de gestão de 

clientes. Há duas situações: ou o cliente já tem um produto nessa área e, 

portanto há uma questão de integração de SI do Contact Center; ou por 

vezes é o sistema de gestão de informação do Contact Center que tem de 

tomar a liderança e tem de ser ele, por necessidades óbvias de interacção 

com o cliente, a agarrar a gestão de clientes e acaba por ser até o Contact 

Center a assumir a gestão do cliente, da relação com o cliente e da 

informação sobre o cliente. Neste último caso, depois do Contact Center é 

que outras áreas da empresa vão beber informação. Acontecem as duas 

coisas. Enfim, em empresas mais estabelecidas normalmente acontece o 

inverso, integramos com sistemas que já têm. Se esses sistemas 

satisfazem as necessidades do cliente e, portanto, já estão sedimentados, 

trata-se de ir beber e alimentar informação, normalmente on-line. Tenta-se 

que seja on-line para evitar problemas de replicação e de atrasos, ou seja, 

para que haja coerência de informação. Se esses sistemas não são assim 

tão flexíveis, não são assim tão satisfatórios para o cliente, acaba por 

aproveitar-se a implementação de SI para o Contact Center para suprir 

necessidades adicionais, com marketing, com a gestão do relacionamento 

com o cliente, entre outras, e acaba por se trazer para o Contact Center, 
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mais um vez, um conjunto de informação, que os outros sistemas não 

contemplam. Faz-se o link, mais uma vez, tanto quanto possível, on-line, 

mas depois há informação que reside do lado do Contact Center.  

Complexidade versus inbound/outbound... 

RPR: Ou versus outros factores… 

ENT3: Eu acho que a complexidade tem a ver com a natureza do negócio 

particular, com o vertical da empresa ou com a própria organização interna 

da empresa. No entanto, lá está, se nós olharmos para o outbound puro, 

simples, do welcome call, do telemarketing em que o operador liga e 

pergunta ao cliente se quer fazer up-selling para o produto C e não quer 

mais nada, a integração é simples. Apenas necessito saber o nome do 

cliente, número de telefone e se tem o produto A, B ou C. Agora, se eu 

quiser uma coisa mais estruturada, o outbound não só precisa dessa 

informação mas ainda de saber toda a relação que eu tenho com o cliente. 

Típico nos bancos: saberem que produtos é que eu tenho e não tenho, por 

exemplo, os fundos os cartões de crédito e as aplicações financeiras. 

Portanto, mais uma vez, pode haver uma conotação que os outbounds são 

mais simples, mas os outbounds poderão ser complexos. Há outros tipos de 

integração que também se faz em que o software de Contact Center na 

realidade trata de tudo o que é gestão da interacção, o que é o 

encaminhamento, o gerir a fila, interagir com o cliente enquanto está em 

espera, encontrar a pessoa mais adequada, ter reporting da produtividade, 

dos níveis de serviço, por exemplo, e depois, quando chega à parte 

aplicacional, em vez de estarmos a criar um subsistema que vai integrar 

com o sistema de back-end do cliente, na realidade, podemos trazer já o 

sistema de back-end do cliente para a frente e, portanto, não se trata tanto 

de uma integração tão forte quanto isso. Mesmo que seja supostamente 

mais complexo o inbound, tratamos de todo o fluxo de interacção, 

atendimento, e tudo o resto, mas depois entregamos a questão do 

tratamento do pedido do negócio à própria aplicação que já existe. 
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Problemas aí: uma questão fulcral é a relação. É importante continuar a 

registar não só os tempos de atendimento, os tempos médios de espera, 

mas também o motivo da chamada, que produto é que foi atendido, porque 

a riqueza da integração voz e dados também vem daqui, a riqueza de saber 

que o meu tempo médio de atendimento, tempo médio de duração de 

chamada, para determinados casos é mais ou menos complexo, 

dependendo do tipo de motivo e podermos identificar melhorias a fazer ao 

sistema. É preciso ter outro cuidado que pode ser o problema de trazermos 

aplicações que não foram feitas para Contact Center, e neste caso incluem-

se alguns CRM, podemos dizê-lo, ou alguns back-end systems, legacy 

systems e outros. Sim senhor é mais simples por vezes trazer um legacy 

system para o Contact Center, mas depois se não estiver adaptado à 

realidade real time do Contact Center, à realidade... Enquanto que se eu 

estiver num backoffice ou em atendimento presencial não há problema em 

ter que passar 5 ou 6 écrans para chegar a uma opção, num Contact Center 

é diferente, eu tenho de chegar lá em menos de dois segundos, senão o 

cliente sente que não está a ter um bom atendimento, portanto a 

complexidade... Há uma relação entre a complexidade e o fluxo, mas não 

só entre inbound e o outbound, mas também com o fluxo completo de 

atendimento. Depois há várias soluções, ou várias opções que se podem 

tomar, ou também pode haver constrangimentos dos próprios SI que já 

existem e que criam também outros constrangimentos a um desenho de 

uma solução. O Contact Center também pode ser o catalisador desses 

outros sistemas. 

RPR: Falámos em serviços típicos. Por exemplo, um serviço típico em 

Contact Centers é o inquérito ou o suporte técnico, entre outros. 

Obviamente que isto depois se articula com a área de negócio específica, 

mas tirando a área de negócio à parte, poderemos dizer, ou faz sentido 

dizer (e a minha pergunta é se vocês aplicam isso), se conseguem 

identificar serviços tipo, se há um conjunto de boas práticas associadas a 

esses serviços tipo e que podem utilizar para qualquer serviço tipo desse 
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género? Que classes ou tipos é que vocês identificam? Que grandes 

categorias? 

ENT3: Portanto há o help-desk ou o suporte técnico, onde podemos 

distinguir dois níveis: help desk técnico; ou help-desk do utilizador e não ser 

técnico. Por hipótese, se eu tenho uma Web-based application que eu 

disponibilizo aos clientes, posso ter questões de negócio na utilização 

dessa aplicação, se se tratar de um banco, pode ser uma questão técnica 

de um certificado de segurança não estar instalado correctamente, mas 

também pode ser uma questão sobre quais as condições de negócio que eu 

posso ter para subscrever o fundo X. Portanto o help-desk pode ser técnico 

ou mais de negócio. Há um que é o Customer Service que é um pouco um 

help-desk, mas é mais genérico, é mais abrangente. Depois temos toda a 

área de outbound:  

� Welcome calls, a primeira vez que um cliente utiliza um produto;  

� Evitar o churn (saída de clientes para a concorrência);  

� Debt collection – por acaso há pouco estávamos a falar do 

inbound/outbound, o debt collection outbound (normalmente é 

outbound), mas lá está, também pode ser inbound. Eu posso ligar, 

deixei mensagem,”por favor, ligue de volta”, e então o cliente pode ligar 

de volta na forma de inbound. É um outbound, mas pode ser bastante 

complexo, e a própria colecta de dívidas é uma questão sensível, 

depende também, entre outros aspectos, do que é que estamos a falar, 

de que vertical, por exemplo. Normalmente no debt collection há um 

período em que a pessoa antes de entrar em contacto com o cliente 

avalia a situação do cliente. É um outbound em preview mode como 

nós chamamos. Se eu não encontrei o cliente e deixei-lhe uma 

mensagem para me ligar e a pessoa até liga de volta, é conveniente 

que vá bater ao mesmo agente. Lá está, um outbound que origina um 

inbound com SBR e temos a mistura dos dois fluxos; 
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� Temos ainda os outbounds puros do marketing: cross-sells e up-sells 

alguns que depois se acabam por agrupar em termos de best pratices.  

No inbound, o customer service... 

RPR: Quando falamos do customer service no inbound, é a pessoa poder 

fazer operações que poderia fazer num balcão? 

ENT3: Sim..., tudo o que seja encomenda, como está o estado da minha 

encomenda, activar um novo serviço, tudo o que é relação com o que é dar 

a morada, dúvidas de facturação, isto é customer service, embora depois 

também podemos separá-las um bocadinho noutros serviços, mas 

genericamente é customer service, customer care. 

RPR: Outra questão. Que canais é que usualmente se utilizam nos Contact 

Centers? E quando aconselham o cliente a escolher este ou aquele canal 

que factores é que tomam em consideração? Que perguntas é que fazem 

ao cliente? Que aconselhamento é que lhe dão? Isto, obviamente, se o 

cliente não tiver já uma ideia prévia. Porque muitas vezes os clientes já têm 

uma ideia, mas outras o cliente chega aqui e vê a vossa empresa como a 

entidade que tem know-how e quer o vosso aconselhamento. 

ENT3: Nós separamos os canais em duas grandes categorias: self-service e 

assisted, caso em que têm alguma pessoa a interagir com o cliente. Outro 

aspecto é a natureza da interacção, algumas podem-se adaptar melhor a 

um canal ou outro. Por exemplo, “a sua reparação do produto X, está 

pronta”. Um sms, ou deixar um voice-mail adequa-se muito bem a este tipo 

de situações. Não incomoda o cliente e notifico-o. Agora, se, para além da 

notificação, necessito de interagir com o cliente para lhe dizer, por exemplo, 

que orçamento se desviou um bocadinho do orçamento original, já exige 

uma interacção com o cliente. Nesse caso tenho de obter feed-back e no 

mínimo posso deixar mensagem no telefone do cliente (se não conseguir 

falar com ele), mas não esquecer que não acabou por ali. Se lhe ligo ao 

meio-dia e fico à espera três dias que ele me ligue de volta, também não é 
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boa política, porque o cliente pode não ter ouvido o voice-mail, ou qualquer 

outro motivo... É sempre boa política fazer um follow-up. Não é só o canal 

pelo canal, é a situação e o follow-up e as boas regras de seguimento disso. 

Voltando à pergunta inicial, as perguntas a fazer ao cliente têm a ver com o 

enquadramento, qual a mensagem que se pretende tratar ou receber. Os 

canais self-service são normalmente mais baratos para a empresa, portanto 

poderá haver uma tendência de empurrar os clientes para esses canais 

self-service. A nossa filosofia é saber que há aí uma redução de custos 

importante, mas não empurrar os clientes por empurrar. É dar-lhes as 

condições para eles aprenderem, saberem utilizar esses canais e terem 

sempre a opção de escalar para o operador. Há um site que se formou e 

que definiu algumas best pratices (que nós seguimos) para a utilização de 

IVR. Eles fizeram uma análise e identificaram instalações que não têm 

sequer a opção de transferir a interacção para o operador. Há outra que nós 

usamos quando o cliente se engana três vezes a seleccionar uma opção. 

Esta situação indica que poderá haver ali algum problema, ou seja, ou não 

está a entender as opções ou não há a opção que corresponda à 

necessidade que ele quer ver atendida. E depois de passar para o operador 

e este satisfazer a necessidade do cliente deverá haver a preocupação de 

explicar como é que ele pode alcançar a opção no atendimento self-service 

que lhe permite resolver o problema. Outra situação é quando o IVR de um 

suporte técnico self-service de um Internet Service Provider (ISP) diz ao 

cliente “vá à Internet, ao site www.qualquercoisa ver as sugestões...” e em 

que o problema é estar sem Internet. Nestes casos, à cabeça deve estar a 

pergunta “tem neste momento ligação à Internet?”, e, se a resposta for 

“Sim”, então a sugestão deve ser para ir ao site de suporte, e se for “Não”, 

dar, por exemplo, uma check-list de coisas a verificar na ligação. As 

interfaces dos canais self-service podem ser adaptativas e personalizáveis, 

se calhar não para toda a gente, mas para um conjunto de utilizadores mais 

evoluídos nestas coisas, para evitar que o utilizador tenha de estar a 

percorrer todas as opções. No fundo os canais self-service são uma 
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aplicação à qual os utilizadores estão a ser expostos daí que faça sentido 

serem personalizáveis, optimizados e adaptados às necessidades dos 

clientes. O e-mail, cada vez mais tem vindo a assumir maior relevância, 

também por causa de toda a disseminação da Internet, também por causa 

da facilidade de documentar e passar uma mensagem. Um dos grandes 

problemas dos Contact Centers é garantir que todos os operadores passam 

uma mensagem uniforme. Os sistemas de Contact Center são úteis porque 

apresentam a informação de forma coerente a todos os operadores e não 

só, a todos os canais, pois muitas vezes quem faz a parte Web e quem gere 

o Contact Center são entidades diferentes e depois enfim, a mensagem que 

está num e que está no outro não é a mesma e, portanto cria problemas. 

Um dos objectivos dos Contact Centers é ter a sua mensagem uniforme e o 

e-mail ajuda muito. O e-mail, o que tenho visto, é que não lhe é dada a 

mesma estrutura e a mesma organização que é dada na voz. A voz há 

muitos anos que passa, entre outros aspectos, por fila, mensagens em fila, 

SBR e service level. No e-mail a abordagem muitas vezes acaba por ser: 

“ok, temos aqui um mail server, e estas pessoas vão respondendo à medida 

das suas disponibilidades”. É considerado muitas vezes um grupo à parte. 

Todas as regras que já se fazem há muitos anos na voz, em que há os 

service levels e em que o push é feito por uma aplicação – na verdade a 

voz é entregue ao operador, não é o operador que escolhe a voz, ou seja o 

contacto que quer lidar – no e-mail, pode haver aquela situação “isto é 

muito complicado, não vou atender, não vou responder a este, vou deixar 

que outro despache”, portanto vão ficando ali para o fim da fila. Não deveria 

ser assim. O Contact Center e os supervisores é que têm que definir como é 

que os e-mails que entram são categorizados e os service levels são 

definidos de acordo com essa categorização. O chat é outro canal 

interessante, com uma característica assisted como a voz. Permite a um 

operador lidar com múltiplos chats, há aqui um aproveitamento. Há pessoas 

que apreciam o canal. Eu acho que permite alguma privacidade, e o chat 

combinado com o envio de ficheiros, permite passar informação de uma 
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forma simples e fácil. Há uma outra coisa que também é interessante que é 

ligar a voz com outros canais em simultâneo e a colaboração é uma delas. 

Com a colaboração eu consigo, por exemplo, não só explicar, como 

também mostrar como se fazem determinadas coisas numa aplicação Web, 

formar os clientes, passá-los, de uma forma assistida, para os canais self. 

Há aqui um conjunto de best pratices que seguimos: tentamos identificar 

como é que a empresa está organizada, que estrutura é que tem e também 

o tipo de clientes com que se interage. Não adianta também enviar facturas 

por um e-mail address de um departamento de facturas, porque depois toda 

a gente, para qualquer tipo de questões, vai enviar tudo para aquele e-mail. 

É importante também a unificação. A empresa não pode ser “desgarrada” e 

o Contact Center ser um canal e a financeira, que envia facturas com um 

determinado formulário separado, ter outro ponto de contacto. Porque 

depois o cliente contacta sempre com o primeiro número que vir à frente. 

Outro exemplo de combinação de vários canais é o vídeo, videoconferência, 

ainda com uma expressão pequena. Posso estar em casa com o meu 

laptop e iníciar uma sessão de vídeoconferência por alguma razão. Ao nível 

médico tem interesse um atendimento que tem num primeiro nível 

enfermeiras que fazem uma primeira filtragem, triagem, e depois têm 

médicos em off-site. Neste caso o vídeo revela-se importante, mas ainda 

com pequena expressão. Mas a ligação do vídeo com outros canais, o 

envio de imagem ou de documentos, enfim a interligação dos vários canais 

é uma tendência. A voz continua de qualquer forma a representar uma 

grande percentagem, porque continua, com os telemóveis, a ter uma 

facilidade quase omnipresente de utilização. Por exemplo, eu estou no 

carro, estou contactavel, posso falar ao telemóvel (com mãos livres). É 

verdade que estão para vir sistemas de acesso à Internet no carro, ou 

melhor, já existem mas ainda não estão tão omnipresentes. Não vou 

mandar um e-mail no carro, ou seja, a voz continua a ser o canal mais 

utilizado... e depois as tecnologias à volta da voz, o SR, o TTS... 
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RPR: Isso agora leva-me a uma outra questão que queria colocar que é a 

questão da tecnologia, ou seja, há um conjunto de tecnologias que não se 

pode dizer que são específicas desta área de negócio, mas se calhar há um 

conjunto de tecnologias que se pode dizer que são específicas... 

ENT3: Sim, claramente... 

RPR: ... e por exemplo o SR... 

ENT3: O SR não sei exactamente se se terá iniciado nesta área, mas aplica-

se claramente aos Contact Centers embora também se aplique até no 

próprio carro, para controlar o comportamento do carro e doutros sistemas. 

O TTS também. O workforce management e estatísticas são desta área. 

Optimização da alocação dos recursos dependendo dos volumes de 

chamadas e dos skills. A gravação – quality monitoring – também é desta 

área, embora também da área de SI de segurança que façam gravação de 

conversas – o SR também se aplica aí, e as tecnologias de gravação 

também. Os IVR, claramente. O chat/instant messaging talvez tenha tido 

outra origem, mas foi adoptado pelos Contact Centers, a colaboração Web, 

definitivamente. Sim, seguramente há uma serie de tecnologias 

desenvolvidas ou criadas para esta área... o próprio ACD... tudo isto no 

âmbito dos Contact Centers em que o negócio, a dimensão, a relação com 

o cliente, justificam determinados tipos de investimento que noutras áreas 

não são justificáveis. 

RPR: Outra pergunta, e agora na sequência de falarmos em dimensão, 

dimensionamento. Vós tendes clientes com diferentes dimensões, 

diferentes necessidades, e daí o interessante também desta entrevista. O 

que é que significa fazer o dimensionamento? Que factores é que 

consideram quando se faz esse dimensionamento? 

ENT3: No que diz respeito à infraestrutura ou no âmbito do número dos 

agentes? 
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RPR: No todo. Provavelmente as coisas estarão relacionadas umas com as 

outras... 

ENT3: Factores óbvios e imediatos são: o número de chamadas quer sejam 

de entrada quer sejam de saída; duração das chamadas, em simultâneo 

e/ou num determinado período de tempo. Isso determina a dimensão quer 

do número de operadores, pessoas que lidam com os utilizadores, e canais 

de IVR, quer a dimensão do próprio equipamento, número de sessões 

simultâneas de chat, número de sessões de colaboração simultâneas. Nos 

canais self-service: número de atendimentos simultâneos. Na Web 

propriamente dita: número de pessoas simultâneas que estão a interagir 

com o sistema... Acho que um dos principais factores é então o número de 

interacções por período de tempo e as durações, porque as durações 

depois têm impacto nos tempos de espera. É ainda importante definir o 

service level pretendido, pois isso tem impacto directo no dimensionamento 

das máquinas e no dimensionamento dos operadores. Depois há outras 

questões, por exemplo, o preço. Se chegarmos à conclusão que 

necessitamos de 16 canais de IVR, em que a tecnologia dita que eu para ter 

16 canais de IVR, ou tenho 16 canais analógicos (se for tecnologia TDM 

antiga), ou então posso dar o salto e ir para um E1 (30 canais digitais) ou 

um T1 (que tem 24), o preço, se calhar compensa dar o salto. O preço e a 

tecnologia também podem condicionar o sizing de determinado tipo de 

equipamento. Hoje, com o VoIP, não é tanta a diferença de 16 para 17 mas 

é mais a capacidade de processamento do CPU e também a rede, se 

suporta ou não suporta, esse tipo de volume, de tráfego. O VoIP trouxe aqui 

alguma flexibilidade adicional, em que deixamos de depender tanto de 

placas e de dimensionamento embora continuemos a ter de ter uma ligação 

a uma rede pública, as pessoas continuam a ter em casa uma ligação à 

rede pública. O preço e a questão tecnológica influenciam assim a 

infraestrutura. Depois, a capacidade de crescimento é outro factor 

importante: até quanto o cliente prevê crescer, ou se por outro lado, não 

prevê crescer. Também se entra em linha de conta com esses aspectos. 
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RPR: E a dimensão geográfica? É um tema nesta questão do 

dimensionamento? 

ENT3: Também... Aqui a tecnologia tem vindo a dar uma ajuda. Enquanto 

que há uns anos atrás a dispersão geográfica era deveras importante, 

necessitávamos puxar linhas TDM para ligar vários sites e aí, por exemplo, 

quando eu falava há pouco de integração com sistemas de back-end, que 

hoje em dia tentamos fazer online, há uns anos atrás era impensável 

porque as capacidades de resposta dos sistemas centrais  não o permitiam. 

Por exemplo, um sistema central de um banco estava preparado e afinado 

para responder às necessidades das suas dependências bancárias, mas 

não estava preparado para receber mais cem pedidos em simultâneo de 

cem agentes ou de cem IVR e ter resposta cabal. Então acabava-se por 

montar sistemas de replicação onde se iam buscar os dados... A tecnologia 

e a capacidade da rede evoluiram de tal forma que nos permitem quase 

ignorar a questão geográfica e outras questões que no passado nos 

obrigavam a criar a replicação e a instalar múltiplos sistemas. Voltámos um 

pouco ao antigamente. Antigamente concentrava-se tudo em mainframes e 

depois os terminais iam lá bater. Hoje em dia, coloca-se toda a gestão do 

Contact Center em 3 ou 4 servidores num único local e depois posso ter os 

agentes em várias localizações diferentes, em off-shore countries 

inclusivamente – por exemplo, a Índia para os países anglofonos, a América 

Latina para a Espanha, Portugal com os Palop – portanto o cérebro pode 

estar num único sítio, num local central – facilidade de administração, por 

exemplo – ligado aos back-end servers, que podem estar noutro sítio, dado 

que haja largura de banda e garantia e qualidade de rede, resolve-se. Os 

operadores podem ainda estar noutro sítio qualquer. Mas, por exemplo, os 

canais de IVR podem estar o mais próximo possível do cliente. Para quê? 

Para evitar sobrecarga de custos de comunicação e de rede. Se estou a 

atender clientes dos EUA faz todo o sentido ter uns IVR nos EUA, atendem 

localmente as chamadas locais. O cérebro está algures, ligado aos 

datacenters do cliente, ou também em outsourcing, e depois as chamadas 
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que realmente precisam de apoio de agentes, são encaminhadas para a 

Índia ou para onde for. Portanto a geografia continua a ditar algumas regras, 

mas hoje a tecnologia ajuda muito na flexibilização, e a separação entre a 

voz e o controlo. O próprio CTI também já ajudava muito nesta área, desde 

há muitos anos. Ajuda a não dependermos tanto da geografia. Hoje em dia, 

acontece que temos tantas opções geográficas que podemos escolher, de 

facto, as melhores opções geográficas e aproveitar outras questões, como 

os custos com as pessoas ou os conhecimentos técnicos das pessoas. 

RPR: Diríamos que a parte geográfica já foi um problema e que agora é um 

problema diferente. 

ENT3: Sim... 

RPR: Outra questão. Ainda relativamente à questão do dimensionamento, 

canais. Podemos dizer que há áreas de negócio específicas em que os 

Contact Centers já existem? E quais são elas? Para além do serviço tipo 

(de que já falamos) há sempre uma componente específica do negócio, um 

customer service ou um help-desk, tem uma parte, digo eu, genérica de 

todos os help-desks, mas depois tem uma parte específica que é o negócio 

em particular. Como é que vocês fazem esta aproximação à área de 

negócio? Quais são as áreas de negócio típicas que abordam? Podem dizer 

que há determinadas áreas de negócios específicas que têm Contact 

Centers e outras onde os Contact Centers não entram? Ainda outra 

pergunta: vocês têm pessoas específicas para essas áreas de negócios? 

Por exemplo, uma pessoa especialista em banca? Outra especialista em 

seguros? Como é que isso funciona? 

ENT3: Tens alguma razão... Tens áreas de negócio que estão mais viradas 

para Contact Centers, onde os Contact Centers são “naturais” ou 

imprescindíveis. Há uma área de negócio onde os próprios Contact Centers 

se criaram que são os outsourcers, os service bureaus. Essa é, obviamente, 

uma área importante para nós. É uma área em que temos muita experiência 

e é uma área que vive de prestar serviços de Contact Center que depois se 
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podem estender a serviços de CRM, serviços especializados, entre outros, 

e também de consultoria, nesta questão do sizing, de quantos agentes 

precisa, da formação dos próprios agentes, e por aí adiante. Esta área de 

negócio existe, porque existe necessidade dos Contact Centers. Para as 

outras, qualquer situação de negócio onde haja esta necessidade de 

interacção com o cliente, seja B2B1 seja B2C2, empresariais ou individuais 

respectivamente, pode haver a necessidade do Contact Center. Agora, 

pode haver Contact Centers mais formais e outros não tanto. Nós usamos 

um termo, que são os account managers/power users, quer dizer, há 

pessoas que são account manager, que lidam com o debt collection das 

suas contas, que lidam com up-selling e cross-selling, só que enfim o dia-a-

dia delas não é tanto gerido numa filosofia formal de Contact Center mas 

fazem uso de questões idênticas ao Contact Center. No debt collection é 

interessante para os account managers/power users terem a lista de quem 

não pagou e ordenada por prioridades. A partir daí, podem estabelecer 

contactos e até regras de escalar: mandar primeiro um e-mail – lá estão 

aqui os canais a virem à baila – se não tiver resposta, vou ligar, vou agir, e, 

portanto são ferramentas de um Contact Center mais formal. O próprio 

inbound: quem é que me deixou mensagem, quem é que me tentou 

contactar, “olhe estou ocupado de momento, ligo-lhe mais tarde”. E o 

próprio outbound também, é sempre uma boa prática um account manager 

ligar e felicitar por aniversário, ou “já passou 3 meses desde a última 

compra, está na altura de encomendar mais...”, o que se passa, o que não 

se passa, … Portanto são account managers que não têm um Contact 

Center tão formal, mas fazem uso de ferramentas e tecnologias idênticas. 

Isto para dizer que, onde houver interacção – e isto está inerente na 
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actividade empresarial e até humana – seja mais formal ou menos formal há 

lugar a ter alguma tecnologia de Contact Centers e, portanto eu acho que os 

Contact Centers são – e para nosso bem – muito horizontais e abarcam 

quase todas as áreas de negócio, ou podem-se aplicar em quase todas as 

áreas de negócio. Obviamente há algumas áreas mais sensíveis a isso que 

outras. Há também estágios diferentes. A liberalização de alguns mercados 

e nalgumas regiões – as Telcos, por exemplo – pode originar ou não essa 

necessidade, a concorrência. Se eu não sentir concorrência, se não houver 

liberalização, se calhar o meu investimento não é grande, a minha atenção 

ao Contact Center não é grande: “eu mando as facturas e os clientes 

pagam”. Se, por outro lado, a geografia onde estou inserido, a concorrência 

oferece um serviço de atendimento melhor, aí eu provavelmente tenho de 

me começar a mexer. Não é tanto os verticais estarem mais ou menos – à 

excepção dos service bureau – predispostos a terem Contact Centers, mas 

depende mais não tanto do vertical, mas da região, da legislação e do 

mercado. Em Portugal, por exemplo, o que podemos dizer é que claramente 

os Contact Centers se desenvolveram em Portugal por nossa culpa. Nós 

estamos muito à frente das outras. Nós espicaçámos o mercado e criámos 

esta apetência. Coisas que se faziam nos EUA muito avançadas e que não 

se faziam em mais lado nenhum, nós criámos essa apetência. Outro 

exemplo é a Índia que é conhecida como um offshore que presta serviços 

de Contact Center para os EUA que, por sua vez, tem uma longa 

experiência nos Contact Centers. Ela própria, internamente ainda não tem 

essa experiência, está agora a aperceber-se de que tem de montar ela 

própria Contact Centers para serviço interno: para as Telcos, para os 

bancos, portanto, como estava a dizer, depende da região, depende de uma 

serie de factores e não só o vertical. Estavas-me a perguntar se nós 

tínhamos pessoas específicas... sim, acabamos por ganhar conhecimento 

em verticais. Eu falo de debt collection, eu falo de outbounds e outros, 

porque eu já passei por muitos e muitas pessoas da nossa casa já 

passaram por muitos e, portanto essa experiência existe e nós sabemos as 
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necessidades específicas, por exemplo, de um banco. É importante falar a 

língua de cada um destes verticais. Sendo este mercado bastante 

horizontal, há um conjunto base que é idêntico, mas sim... Há um conjunto 

de best pratices e depois sabemos dentro da casa os grupos que têm mais 

experiência em determinados verticais ou regiões do globo... 

RPR: Para além da área de negócio, também há a questão geográfica, do 

ponto de vista cultural... 

ENT3: Cultural, regras, entre outros… 

RPR: Se eu quiser montar um Contact Center hoje, que hipóteses é que eu 

tenho? 

ENT3: Como assim? 

RPR: Por exemplo, eu tenho a minha empresa e chego à conclusão de que 

necessito de um Contact Center. Que hipóteses é que eu tenho? Imagina 

que eu não sei nada de Contact Centers e vou ao mercado. O que é que o 

mercado tem para oferecer...? 

ENT3: Tens várias soluções. Podes recorrer aos outsourcers, que serão os 

mais especialistas. Têm a opção in-house, que podes recorrer e 

integradores de sistemas e pedir o apoio deles para montar in-house. Podes 

ir a hosters, que são os próprios outsourcers que fazem hosting ou outras 

empresas que fazem hosting, como por exemplo, as Telcos. No mundo 

concorrencial em que estão e na tentativa de fornecer valor acrescentado, 

juntam-se ou a outsourcers ou a fornecedores de software como nós, para 

montar sistemas de hosting. Temos uma panóplia muito grande de opções... 

RPR: Como é que eu tomo a decisão? O que é que eu devo tomar em 

consideração? 

ENT3: O ponto inicial é conversar com especialistas de mercado: 

fornecedores de software, outsourcers, empresas de consultoria nesta área. 

Eu não diria enveredar apenas num só, mas, se calhar conversar com 

algumas empresas de cada uma destas áreas e ver os prós e os contras. 
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Um outsourcer consegue rapidamente pôr o sistema em funcionamento, 

consegues alguma consultoria e consegues montar rapidamente o sistema. 

É a grande vantagem de um outsourcer. Depois há aqui mistos, soluções 

heterogéneas que se podem considerar como, por exemplo, eu posso ir ao 

outsourcer que me monta uma solução, mas que acede aos meus sistemas 

centrais, faz-me a primeira linha e depois o back-office continua a ser feito 

na minha empresa, ou há a possibilidade de transferir chamadas para 

minha empresa, ou vice-versa. Eu posso ainda montar o atendimento na 

minha empresa e em after-hours ou quando eu tenho um pico, contratar 

com o outsourcer para o atendimento de X chamadas. Mas continuando, a 

ideia seria ainda participar em eventos da especialidade (também depende 

do tempo que se tem...), pesquisar na Web – há muita coisa na Web – 

pesquisar um ou outro relatório de uma Gartner, por exemplo, também pode 

dar indicar de tendências. Há também associações de marketing que 

agregam utilizadores, fornecedores, consultores e também outsourcers e 

que podem auxiliar neste aspecto. No processo de decisão, com ou sem 

apoio, há que definir que parâmetros é que realmente são relevantes para o 

meu Contact Center. Fazer uma ou outra customer visit também é 

interessante para perceber a capacidade de delivery do fornecedor... 

RPR: Quais seriam as grandes vantagens de ter in-house e quais seriam as 

grandes de ter outsourced...? 

ENT3: Há dois aspectos a considerar ao nível de outsource: tu podes ter 

outsource só da infraestrutura tecnológica e continuar a gerir as pessoas e 

depois há o outsourcing completo. Uma mensagem que até pode parecer 

uma desvantagem no outsourcing completo, “as pessoas e tudo é gerido 

por fora”, é, se calhar, tu perderes um bocadinho do controlo do teu 

negócio. Há, no entanto, o reverso da medalha: em conversa com alguns 

outsourcers, alguns dizem – porque também há esta ideia de que há uma 

grande rotatividade de pessoas nos outsourcers, mas não é totalmente 

verdade, porque há outsourcers que fazem um investimento muito grande 
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na formação das pessoas e portanto mantêm-nas durante bastante tempo – 

“eu nesta altura, as minhas pessoas que estão a trabalhar no cliente X, já 

sabem mais do que as próprias pessoas do cliente”, portanto a questão de 

poder haver uma perda de qualidade no atendimento feito por um 

outsourcer não é totalmente verdade. E essa suposta perda de controlo 

e/ou qualidade pode ser combinada e acordada com o outsourcer. 

Vantagens de usar os outsourcers: 

� Podes, por exemplo, evitar investimentos a nível de CAPEX3: adquirir 

máquinas, infraestruturas, salas, entre outros, e podes negociar com o 

outsourcer e pagar em operational costs, OPEX4; 

� Setup time também é mais curto porque eles já sabem enfim o “caminho 

das pedras”. 

Depois há uma curva de aprendizagem que os outsourcers têm de ter do 

negócio em particular, mas também se pode adoptar soluções de juntar 

pessoas da empresa com pessoas do outsourcer e acompanhar o 

atendimento. 

Vantagens de ter in-house: controlo, confidencialidade, aspectos 

concorrenciais. 

Há ainda questões legais. Há países onde determinadas operações, por 

questões laborais, não podem ser feitas por outsourcers e vice-versa, há 

questões que só podem ser feitas por empresas terceiras, por exemplo, 

negócios de consultoria e de financeira. Na situação in-house, também 

                                                

 

3 CAPital EXpenditure, que significa o capital utilizado para adquirir ou melhorar os bens 

físicos de uma organização, tais como equipamentos, propriedades e imóveis. 

4 OPErational EXpenditure, que significa o capital utilizado para manter a organização em 

funcionamento, tais como as os salários, os consumíveis informáticos e serviços prestados 

por terceiros. 
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pode haver um aproveitamento das próprias equipas internas que já 

existam. Uma equipa de TIC que já exista, uma infraestrutura que já exista... 

RPR: Já agora e porque vem neste seguimento... Tipicamente esta situação 

dos Contact Centers, os players – o fornecedor de serviço e de soluções e o 

outsourcer – geralmente trabalham com vários concorrentes. Como é que 

tipicamente garantem a questão da confidencialidade? 

ENT3: Acima de tudo, profissionalismo. Um outsourcer pode trabalhar para a 

Coca-Cola e para a Pepsi. Que exigências é que lhe colocam? Elas podem 

dizer: “a minha base de dados está aqui isolada, só as pessoas X, Y e Z, é 

que têm acesso”; pode-se acordar com o outsourcer a não partilha de 

agentes. Isto porque uma das optimizações que um outsourcer pode fazer é 

partilhar um operador que partilha por 3 ou 4 clientes porque o volume de 

tráfego é tão baixo de cada um deles, que justifique. Se os negócios não 

forem concorrentes, por exemplo, venda de material informático e de 

assinatura de revistas, a menos da formação dos operadores, este cenário 

é possível. As próprias empresas de alguma dimensão também fazem um 

bocadinho o oposto, ou seja, não colocam o seu serviço todo num 

outsourcer, colocam em dois ou três. Por quê? Promove a concorrência 

entre ambos e se algum dia algum outsourcer baixar o nível de qualidade, 

eles mudam de um para o outro. Se elas próprias fazem isto, também 

depois têm de aceitar que os outsourcers trabalhem com várias. Há regras 

que os SI têm de garantir como terem dados separados, mesmo que por 

vezes possam estar na mesma máquina física. Há clientes que exigem que 

os dados só estejam disponíveis no écran do agente apenas no momento 

da interacção. Assim que a interacção termina, os dados são enviados para 

a base de dados do cliente, deixando de estar disponíveis para o operador. 

Particionamento das redes, isolamento das redes, mesmo se a rede física é 

a mesma. Há aqui duas tendências. Pode-se pensar que uma empresa ao 

entregar a sua linha de atendimento ao cliente – uma das filosofias que nós 

defendemos é que deve estar tudo integrado. Isso era um bocado a filosofia 
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do CRM quando nasceu embora não tenha conseguido abarcar tudo, mas 

ao nível do interaction management layer deveria haver uma coisa mais 

integrada a todos os níveis da empresa, para haver um histórico, para que a 

pessoa das vendas possa saber, entre outros aspectos, o estado das 

encomendas, se houve uma queixa e qual o estado da queixa; o da colecta 

de dívidas, saber, por exemplo, que tipo de utilizador é aquele com que vai 

interagir, se o atraso é um atraso normal ou é esporádico – voltando às 

duas tendências... Há uma tendência que diz que o Contact Center e o 

atendimento ao utilizador são mais valias da empresa e, portanto estar a 

entregá-lo a terceiros é um pouco estar a entregar o futuro da empresa a 

terceiros. Quem acredita nesta tendência pode ter aqui a razão para fazer 

uma coisa mais in-house. Há outra tendência que acredita que, desde que 

prestado com a qualidade adequada, o core business de uma empresa 

pode não ser o próprio atendimento ao utilizador. Pode ser o fabricar e o 

distribuir com qualidade um determinado produto. Há uma noção de world 

class company, em que world class quer dizer que é uma empresa que está 

focada nos interesses do utilizador e que faz tudo no melhor interesse do 

utilizador. Numa empresa world class, desde a recepção até ao CEO tudo e 

todos estão focados no utilizador. Isso também pode implicar que desde o 

produto ao serviço, passando pelo atendimento, tudo segue essa linha de 

orientação, mas também pode querer dizer que, desde que eu garanta que 

a entrega é feita com qualidade, eu me posso concentrar no produto, se é 

esse o meu core business. Mesmo nesta última tendência é necessário 

perceber que não é entregar tudo ao outsourcer e esquecer. É necessário 

que ocorram, por exemplo, revisões regulares, um acompanhamento, 

quality monitoring, auditorias junto dos utilizadores finais, porque se não 

isso é quase suicídio. 

RPR: Uma outra pergunta. Que actores relevantes podemos considerar num 

Contact Center? Temos sempre o operador que é fundamental e crítico. 

Mas, para além do operador, que outras entidades, pessoas/actores, é que 

podemos identificar no Contact Center, como sendo relevantes? 
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ENT3: Varia também um pouco da organização própria das empresas. Mas 

essencialmente há operadores, e aqui o operador pode ser de vários níveis. 

Não conotar o operador com o “estudante universitário, ou recém-licenciado 

que faz umas horas”. Há pessoas com muitos anos de experiência. Há 

operadores de vários níveis, de primeira linha, de segunda linha, e assim 

sucessivamente. Depois há team leaders. A cada 10/15 operadores há um 

responsável. Depois, ao nível dos team leaders os perfis dependem da 

organização. Há um tipo de team leader, mais da área de negócio, que tem 

de estar próximo dos operadores – mais uma vez usando a tecnologia – 

utilizando chats com os operadores, a conferência, a consulta, entre outros, 

para esclarecer. Há ainda um team leader mais na vertente tecnológica para 

esclarecer aquele tipo de dúvidas, “...não consigo fazer isto...”, “...não 

consigo fazer aquilo...”. Nestes casos o team leader tem de explicar como 

utilizar as ferramentas para o operador poder fazer. Usualmente o team 

leader tem de actuar nestas duas vertentes. Pode haver ainda dois ou três 

níveis de team leaders, alguma árvore hierárquica. Depois há o Contact 

Center Manager, que é o responsável de negócio do Contact Center 

propriamente dito. E depois há o lado de formação, há trainers. Há a figura 

do supervisor que se preocupa com a produtividade e que em último caso 

reporta ao Contact Center Manager. E aqui o supervisor pode ser ou não a 

mesma pessoa que o team leader. Se for esse o caso, o supervisor tem de 

dar suporte aos agentes e em simultâneo monitorar o seu desempenho. Há 

as pessoas da área da formação. Pode haver auditores de qualidade. 

Depois há outras figuras ainda antes de chegar ao pessoal das TIC 

propriamente dito. Há as pessoas do forecasting e do scheduling das 

equipas. Há depois quem cria ou adapta, de acordo com as necessidades 

do negócio, os serviços, ou as campanhas, os scripts (guiões ou front-end) 

ou as aplicações de negócio. Podem existir vendedores internos. Se for um 

outsourcer, de certeza que há vendedores que trabalham os clientes finais 

para trazer operações para o Contact Center. Mas também podem existir 

vendedores internos dentro de uma empresa com um Contact Center in-
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house. Empresas que montam Contact Centers in-house, depois de 

atingirem uma determinada estabilidade em que satisfazem um 

determinado conjunto de serviços e estão em velocidade de cruzeiro, 

podem então optimizar aquela infraestrutura para outros serviços que 

vendem internamente, como, por exemplo o debt collection e o outbound e 

expandir a actividade do Contact Center. Depois há as figuras de TIC. Entre 

outros, a administração de equipamento, do software e das tecnologias 

específicas. Equipa de desenvolvimento. Desenvolvimento normalmente a 

dois níveis: um desenvolvimento mais de operações de negócio, de alto 

nível – que as nossas ferramentas também já permitem que seja o business 

side a fazer essas operações – por exemplo: preços promocionais de um 

produto, definir o argumentário e contra-argumentário, entre outros; e 

depois há o desenvolvimento mais puro.  

O TIC, em termos de organização, pode depender do Contact Center 

Manager ou de outra estrutura, isso já tem a ver com a estrutura interna da 

organização. Hoje em dia a voz e os dados estão mais confluentes, mas 

ainda existem situações em que se separa a equipa de TIC de voz da 

equipa de TIC de dados. 

RPR: Duas últimas questões... já vejo um ar cansado...(risos). Nós falámos 

aqui em muitas dimensões. Há alguma dimensão na análise de SI para 

Contact Centers que não tenha sido identificada na nossa conversa? 

ENT3: A própria organização interna da empresa é relevante, porque um 

projecto de Contact Center pode funcionar ou não, dependendo da 

organização interna. Porquê? O lado Contact Center operacional e o lado 

TIC podem não depender da mesma estrutura. Obviamente tem de haver 

relação entre estas duas equipas e se a relação não for a melhor entre elas, 

as coisas podem não correr bem. Se o Contact Center estiver a ser, ou 

empurrado pelo departamento de TIC para cima das operações ou 

empurrado pelas Operações para cima do TIC, há conflitos. Ou estes 

conflitos são bem geridos ou isto pode afectar decisivamente de forma 
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negativa o projecto. O vertical é outra vertente importante. O fluxo, os 

serviços, as integrações... sim... a geografia (região, cultura, legislação, 

entre outros) já falei, o estágio do desenvolvimento do mercado, o tipo de 

clientes. Por exemplo, não faz sentido fazer o deployment de um serviço de 

e-mail se o meu público-alvo não tem Internet em casa ou nas empresas. A 

legislação é outra vertente que já falámos. 
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Anexo VI – Preparação do focus group 
 

Neste anexo é apresentado o convite formal para a participação no focus-

group, a lista de material utilizado na realização doo focus-group e a 

estrutura preparada para a sua condução. Os dois últimos elementos foram 

alvo de teste e de revisões prévias à realização do focus-group. 

Foi redigido e enviado um texto aos participantes, a pedir a autorização para 

a realização do focus-group, a explicar de forma clara quais os seus 

objectivos, como se ia processar e como iam ser utilizados os dados 

recolhidos. 

O contéudo do convite foi o seguinte: 

“ 

Convite à participação no estudo subordinado ao tema framework para 

gestão de projectos de sistemas de informação de contact centers 

O trabalho em desenvolvimento insere-se na área de intervenção dos 

sistemas de informação e, dentro desta, no domínio da gestão de projectos 

de sistemas de informação aplicada aos Contact Centers. 
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Decorre naturalmente do conjunto de trabalhos efectuados anteriormente 

nesta área. Com base na experiência e sensibilidade adquiridas no trabalho 

realizado ao longo dos anos e da revisão da literatura, foi identificada a 

necessidade de um framework para a gestão de projectos de sistemas de 

informação de Contact Centers. 

Com base em entrevistas a especialistas reconhecidos na área foi possível 

desenvolver, um framework com os factores considerados relevantes na 

gestão de projectos de sistemas de informação de Contact Centers e a sua 

caracterização. 

Para permitir verificar e expandir o framework identificado, pretende-se 

realizar um focus-group com outros reconhecidos especialistas. 

Os focus group são grupos de discussão interactiva usados para gerar 

conhecimento e hipóteses, explorar opiniões, atitudes e atributos (Fern, 

1982). Para MacDonald (McDonald, 1992; McDonald, 1994), um focus 

group é “um grupo de discussão de um assunto em particular guiado por um 

moderador que promove a participação e interacção do grupo gerindo a 

discussão através de uma série de tópicos”. 

O focus-group será presencial e com registo áudio. Para além da 

participação, será necessário, um curriculum resumido do participante. Após 

a sua transcrição, o documento resultante, será apresentado ao participante 

para aprovação final antes da divulgação do estudo. Sendo desejada, será 

mantida a confidencialidade. 

O focus-group terá um conjunto de tópicos de discussão subordinados às 

possíveis dimensões de caracterização de um projecto de Sistemas de 

Informação de Contact Centers (como por exemplo, o fluxo: inbound e 

outbound) e importância dessa caracterização. 

O presente estudo faz parte de um conjunto de trabalhos com vista ao 

desenvolvimento de tese de doutoramento subordinado ao tema 

“Framework para Gestão de Projectos de Sistemas de Informação de 
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Contact Centers” desenvolvido na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto 

Douro sob orientação do Professor Doutor Ramiro Gonçalves e Professor 

Doutor João Varajão. 

” 

Lista de verificação de material a utilizar no focus group: 

� Gravador com 2 cassettes áudio de 90 minutos; 

� 8 Pilhas para gravador; 

� Teste de gravador antes do focus group; 

� Guião do focus group; 

� Bloco-notas para tirar apontamentos; 

� Gravação inicial: “Focus group com XXX, no dia dd-mm-yyyy, no local 

ZZZ, para o trabalho de investigação subordinado ao tema framework 

para a gestão de projectos de sistemas de informação de Contact 

Center”. 

Estrutura do focus group: 

� Contextualização do trabalho (para relembrar os participantes): O 

objectivo do presente trabalho é desenvolver, com base num conjunto 

de entrevistas a peritos reconhecidos na área dos Contact Centers, um 

framework com o conjunto dos factores considerados relevantes nos 

projectos de SI, específicos da área de Contact Centers. Pretende-se 

contribuir desta forma para o aumento do sucesso dos projectos nesta 

área. O focus group tem como objectivo validar e enriquecer o 

framework obtido anteriormente a partir da realização de um conjunto de 

entrevistas feitas a especialistas. Terá um conjunto de tópicos de 

discussão subordinados aos factores já identificados como relevantes 

num projecto de SI de Contact Centers e à caracterização feita 

anteriormente. Embora partindo de um conjunto de questões já 

preparadas, será por um lado enriquecedor explorar outros tópicos para 
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além dos apresentados e por outro seguir o curso natural da 

conversação de modo a não condicionar resultados. 

O presente estudo faz parte de um conjunto de trabalhos com vista ao 

desenvolvimento de tese de doutoramento; 

� Tópicos e descrições dos tópicos: 

Tópico Descrição 

Fluxo 

� Definição de fluxo e contexto de utilização 

� Diferenças entre fluxo de inbound e de outbound 

� Boas práticas associadas a cada fluxo 

� Se o fluxo for o inbound então a complexidade de um projecto de SI de Contact Center é 

maior? 

� Se o fluxo for o inbound então a necessidade de integração com os sistemas já existentes é 

maior? 

� Interrelação entre fluxos 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Canal 

� Canais utilizados nos Contact Centers 

� Características dos canais 

� Critérios para a escolha dos canais 

� Utilização da unificação dos canais (visão 360º dos utilizadores) 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Tecnologia 

� Tecnologias utilizadas nos Contact Centers 

� Tecnologias específicas dos Contact Centers 

� Arquitecturas utilizadas e suas características 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Tipo de serviço 

� É possível identificar classes de serviços tipo, por exemplo, inquéritos de satisfação, cujas 

abordagens poderão ser semelhantes e independentes da área de negócio? 

� Tipos de serviço existentes? 

� Características de cada tipo de serviço (ou pelo menos dos mais relevantes) 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Integração � Relação entre fluxo e integração de SI 
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� Problemas nas integrações de SI 

� Abordagens utilizadas na integração dos SI 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Geografia 

� Características da geografia que influenciam a actividade dos Contact Centers 

� Soluções para ultrapassar as questões levantadas pela geografia 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Dimensionamento 
� Abordagens para realizar o dimensionamento nos Contact Centers 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Processo de obtenção 

do serviço 

� Processos de obtenção do serviço utilizados 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Foco no utilizador e no 

operador 

� Relevância da relação utilizador-operador nos Contact Centers 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Legislação 
� Legislação relevante para a actividade dos Contact Centers 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Área de negócio 

� Utilização dos Contact Centers por área de negócio 

� Áreas de negócio que mais utilizam os Contact Centers 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Actores relevantes 

� Identificação e caracterização dos actores relevantes 

� Informação necessária fornecer/recolher para cada actor 

� Impacto nos projectos de SI de Contact Centers 

Outros factores � Identificação de outros factores relevantes 

Tabela 1: Preparação do focus group – tópicos a abordar (com base no framework anteriormente obtido) 
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Anexo VII – Curricula resumidos dos 
participantes do focus group 

 

Este anexo apresenta o curriculum resumido de cada participante do focus-

group. 

Rui Miguel Cardoso 

Rui Cardoso tem 11 anos de experiência nas áreas de Contact Center. 

Actualmente é Director of Global Professional Services na Altitude Software. 

Desempenha funções de Senior Consultant e de Project Management para 

organizações multinacionais no âmbito de projectos com equipas 

distribuídas geograficamente. 

Está envolvido em projectos de Contact Centers em sectores como a 

Banca, os Seguros, Transportes e Logística, empresas de 

Telecomunicações e Outsourcers. 

Rui Miguel Cardoso detém uma licenciatura em Engenharia Informática e de 

Computadores pelo Instituto Superior Técnico. 
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Ricardo Lopes Umbelino 

Ricardo Umbelino tem 11 anos de experiência nas áreas de Contact Center. 

Actualmente frequenta o programa de Master of Business Administration 

(MBA) na Melbourne Business School (Austrália). 

Foi consultor sénior independente na área de Contact Centers tendo 

actuado como Analista e Gestor de Projectos em sectores como a Banca e 

empresas de Telecomunicações. 

Colaborou ainda com a Altitude Software, onde desempenhou funções de 

Director of Operations for Latin América em São Paulo, Brasil, Manager for 

Professional Services em Madrid, Espanha e Senior Consultant em Lisboa. 

Esteve envolvido como Chefe de Projecto em projectos de Contact Centers 

em sectores como a Banca, os Seguros, Transportes e Logística, empresas 

de Telecomunicações e Outsourcers. 

Ricardo Umbelino detém uma licenciatura em Engenharia Informática e de 

Computadores pelo Instituto Superior Técnico. 

Ricardo Encarnação dos Santos 

Ricardo Santos tem 10 anos de experiência nas áreas de Contact Center. 

Actualmente é Analista e Gestor de Projecto na Altitude Software, na área 

de aplicações cliente.  

O seu trabalho compreende a criação e manutenção de aplicação cliente 

destinada a servir de interface aos operadores de Contact Center, capaz de 

integrar visualmente funcionalidade de softphone, email, browsers web, 

scripts proprietários, controlos ActiveX e controlos .Net, e possuindo ela 

própria API COM e .Net. Os seus projectos são utilizados em mais de 25 

países. 

Colaborou ainda como Analista na Megamédia, empresa líder de mercado 

em soluções multimédia e actualmente integrada no grupo PT-Sistemas de 

Informação, em projectos de homebanking. 
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Ricardo Santos detém uma licenciatura em Engenharia Informática e de 

Computadores pelo Instituto Superior Técnico e uma pós-graduação em 

“Programa Avançado de Gestão para Executivos (PAGE)” pela Universidade 

Católica. 

Tiago Abecasis Ruívo 

Tiago Ruivo tem 11 anos de experiência nas áreas de Contact Center e de 

Customer Relationship Management. Actualmente é CEO da Graycell, 

Consultoria e Sistemas de Informação que opera nas áreas de Contact 

Center e Customer Relationship Management.   

Desempenhou funções de chefe de projecto e responsável técnico no Brasil 

e na Ásia Pacífico e em Portugal em sectores como a Banca, os Seguros e 

empresas de Telecomunicações.  

Detém uma licenciatura em Engenharia Informática pela Universidade de 

Edimburgo. 
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Anexo VIII – Transcrição do focus group 
 

Rui Pedro Rijo (RPR): Focus Group em Lisboa, no dia 23 de Junho de 2007 

no Edifício Prime, com Participante 1, Participante 2, Participante 3 e com 

Participante 4. 

Um dos aspectos que tenho tido maior dificuldade em definir é o conceito de 

fluxo. O fluxo tem sido apontado como um dos parâmetros a considerar num 

projecto de Contact Centers, mas não há uma definição uniforme e 

consensual de fluxo. Gostaria de vos perguntar qual a vossa noção de fluxo. 

O que se entende por fluxo? 

Participante 1 (PAR1): Fluxo de quê? 

RPR: Fluxo do próprio serviço do Contact Center. Toda a gente refere o 

inbound, o outbound e o blending, mas o que é que isto significa 

exactamente?  

Participante 2 (PAR2): Estás a falar de quando a chamada chega ao Contact 

Center ou de fluxos de informação? 

PAR1: Ou de todo o tipo de fluxo…? 



Anexo VIII 

300 

RPR: Como é que vocês definem fluxo? 

Participante 3 (PAR3): Não podes ter uma definição de fluxo, sem dizer fluxo 

de quê? Chamadas? Informação? De quê? São coisas totalmente distintas. 

PAR1: Podes falar inclusivamente ainda de fluxo de tarefas de um projecto... 

RPR: Suponham que estão com um cliente, num projecto de SI de Contact 

Centers, que tipo de perguntas é que fazem ao cliente? Como é que se 

dirigem ao cliente quando falam de inbound e outbound? 

PAR2: Primeiro, que serviços é que ele quer prestar. A seguir, determinar 

como é que ele vai fazer o atendimento. A partir daí como é que vai 

organizar os operadores e, a partir daí, como é que as chamadas vão fluir 

entre os operadores. Depois, para cada serviço há-de haver um fluxo de 

comunicação da interacção entre o operador e o utilizador. 

RPR: Quando dizem “serviço de inbound” o que é que isso significa? 

PAR3: Um serviço é um conjunto de chamadas com as mesmas 

características, ou seja, por exemplo, na banca telefónica, tens um conjunto 

de chamadas que estão a ligar para aquele Contact Center, para fazer 

pedidos de transferência ou seja o que for. Isso é um serviço. Obviamente 

que os operadores podem estar a trabalhar em mais do que um serviço. 

RPR: Quando falamos de um fluxo referimo-nos a uma chamada ou a uma 

interacção... Mas também posso estar a falar de fluxo ao nível de um 

serviço. Sendo que num serviço de inbound posso ter interacções de 

inbound e outbound, e vice-versa... 

PAR1: Sim, o mesmo serviço pode ter chamadas de inbound e de outbound. 

Podes inclusivamente ter a tua infraestrutura “partida” em vários serviços e 

na realidade tens chamadas que passam por vários serviços, se houver 

necessidade disso. 
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RPR: Quando analisam o fluxo e estão a estudar qual a melhor solução para 

o cliente (que está adquirir o Contact Center), analisam o fluxo serviço a 

serviço ou ao nível da interacção completa? 

PAR2: Usualmente é mais no detalhe, no serviço específico. Por exemplo, 

tens um IVR, ao nível do IVR o fluxo tem de ser descrito com o máximo 

detalhe. Tem de ficar perfeito e todas as situações possíveis analisadas, 

todos os detalhes. 

PAR1: Muitas vezes, quando começamos a especificar os requisitos ainda 

num nível de abstração elevado, é adequado e interessante colocarmo-nos 

do lado do cliente, na pele do cliente, para percebermos as suas 

necessidades, ver quais são as fases por onde um interacção passa, qual é 

a experiência ao interagir com a organização. É usualmente uma boa forma 

de começar a identificar as partes que compõe o todo e a partir daí começar 

a detalhar cada parte. 

PAR2: Por vezes acontece que somos uma peça no meio do todo. Uns 

entram com a central telefónica, outros com o marketing, e assim 

sucessivamente, e nós encaixamos ali no meio numa parte específica da 

plataforma para fazer essa especificação. 

PAR1: É curioso que agora, ao estarmos a entrar em mercados mais 

virgens, acontece muito mais fornecermos a solução toda, sendo por isso 

necessário toda a análise de raiz. 

RPR: E utilizam o termo inbound/outbound e blended ao cliente? 

PAR1: Sim, e os clientes sabem o que é. Aliás, normalmente o que acontece 

é que a conversa não começa por perguntar ao cliente qual vai ser o fluxo. 

O cliente diz-te isso logo à partida. O cliente já tem uma ideia do que 

pretende. 

RPR: E ao nível de inbound e outbound, conseguem identificar que há 

diferenças entre estes dois tipos de projectos ou são exactamente a mesma 

coisa? Aspectos em que sejam diferentes? 
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PAR2: O inbound é tipicamente uma coisa a longo termo e o outbound é 

tipicamente uma coisa a curto prazo. 

PAR1: O inbound tem tempos de desenvolvimentos mais alargados. No 

outbound temos tempos de desenvolvimento mais curtos. Em termos de 

infraestrutura e em termos de requisitos de desempenho o inbound pode 

não ser tão exigente em termos de desempenho e o outbound ser muito 

exigente em termos de plataforma e de desempenho. 

PAR3: Apesar de no inbound, em termos de desempenho, os requisitos 

poderem ser menores, a plataforma tem ser muito mais estável. 

RPR: E ao nível de complexidade? Existem diferenças? 

PAR1: Complexidade em termos de quê? Gestão de projecto? 

RPR: Gestão de projecto, tempos de desenvolvimento, necessidades de 

integração... 

PAR3: A diferença de complexidade varia muito de cliente para cliente e do 

tipo de coisas que eles fazem. 

PAR2: No inbound, o desenvolvimento é tipicamente grande e no outbound 

é tipicamente pequeno. O cliente (que tem o Contact Center) pode querer 

muita coisa no outbound, mas tem de ser desenvolvido num intervalo de 

tempo curto. Daí poderá também advir alguma complexidade. No inbound 

há mais tempo para desenvolver e tipicamente tem muitas funcionalidades 

para implementar. Por exemplo, no caso da banca, têm-se as 

transferências, os pagamentos de serviço ou a consulta de conta, entre 

outras, ou seja, muitas funcionalidadezinhas para implementar. No 

outbound, usualmente, não é essa a situação. 

PAR1: Se bem que se se olhar para um período de tempo alargado, para 

uma entidade que use o inbound, na realidade o que acontece é que 

porventura se fez um serviço de inbound de seis meses e, no mesmo 

período de tempo, se fizeram seis serviços de outbound cada um deles de 

quinze dias com intervalos pelo meio. Na realidade fizeram-se projectos 
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menores, mas provavelmente o tempo de desenvolvimento foi muito 

semelhante. O outbound é uma coisa muito mais dinâmica do que o 

inbound. 

PAR2: Um exemplo contrário disso é o caso de uma grande operadora de 

comunicações (para a qual trabalho com bastante regularidade) que faz 

muitas campanhas de marketing. Cada vez que lançam uma campanha de 

marketing na televisão ou na rádio há um fluxo de chamadas gigantesco. A 

forma que eles arranjaram para lidar com isso foi colocar IVR a apanhar 

essas chamadas capazes de responder a 90% das necessidades dos 

clientes que ligam. Isso acabou por gerar desenvolvimentos também muito 

curtos de IVR para inbound. As características de desenvolvimento são 

similares aos de outbound, mas neste caso tratava-se de inbound. 

PAR1: É uma campanha de outbound… mas são as pessoas que te ligam 

(risos). 

RPR: Quando é que aparece aí pelo meio o blended? 

PAR1: O blended é algo muito interessante e com impacto ao nível do 

marketing mas que na realidade nós rezamos sempre para não aparecer. 

RPR: Porquê? 

PAR1: Do ponto de vista tecnológico é algo que está mais ou menos 

resolvido. Do ponto de vista operacional do Contact Center é uma coisa 

difícil de fazer. Por um lado é difícil treinar operadores para conseguirem 

fazer as coisas ao mesmo tempo, por outro, porque o inbound e o outbound 

são coisas diferentes. Por exemplo, no inbound os operadores, apesar de 

terem directivas sobre o tempo que têm para estarem a falar com os 

utilizadores, esse tempo é sempre algo relativo e variável. No outbound as 

chamadas têm um tempo mais ou menos constante. Deste modo, “casar” 

estes dois mundos não é simples. Fazer isso e ainda ganhar alguma coisa 

não é óbvio. Na realidade, quando um cliente (que tem um Contact Center) 

quer blended é porque acha que aquilo lhe vai trazer alguma vantagem. 
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Quando começa a fazer as contas, muitas vezes chega à conclusão de que 

não ganha nada com isso. 

PAR2: Na verdade acabam por fazer isso, mas de uma forma manual. 

Quando existe um conjunto significativo de recursos, usualmente estão na 

capacidade máxima em inbound a determinadas horas do dia e reduzem 

esse número de recursos em inbound nas outras horas, transferindo-os 

para outros serviços, nomeadamente para realizarem o outbound. É claro 

que o ideal era que isto fosse feito de uma forma automática. À medida que 

os operadores ficassem mais livres no inbound, começariam a ser 

disparadas automaticamente chamadas de outbound. Tecnologicamente 

isto não é complicado de fazer. Operacionalmente, esta mudança 

automática de contexto, é complicada. Feito de uma forma manual é, no 

entanto, mais fácil. 

PAR3: Toda a gente fala muito do blended, toda a gente quer o blended, 

mas para o ter creio que é necessário abdicar de qualquer coisa, ou da 

excelência no outbound, ou da excelência no inbound. Quando se começa a 

analisar no detalhe, os clientes (que têm um Contact Center) acabam por 

não querer o blended. O que eles querem é a excelência nas duas coisas e 

para fazerem isso têm de ter as coisas separadas, mesmo que depois 

consigam fazer migrações (manuais) do mesmo grupo de operadores, como 

o PAR2 falou. 

PAR1: O blended aplica-se geralmente quando há poucos recurso e em que 

há necessidade de, com esses poucos recursos, fazer muita coisa. Nas 

instalações grandes, há uma grande tendência para especializar as pessoas 

e o que se quer é a tal excelência. Nesses casos os operadores são 

“autênticas máquinas” e fazem repetidamente a mesma tarefa. O blended, o 

conceito, em termos de marketing vende muito bem. Fica bem nas 

brochuras e nas palestras... 

PAR3: O que aconteceu é que houve alguém que uma vez disse, 

“implementamos blended e poupamos x milhões”, a partir daí toda a gente 



Anexo VIII 

 305  

quis, sendo que na verdade, quase ninguém o implementa, excepto, como 

se referiu, manualmente. 

RPR: Outro tópico: canais. Quais são os canais que se propõem aos 

clientes e como é que se decide quais se vão utilizar? 

PAR3: Os canais mais utilizados são claramente a voz e o e-mail. 

PAR1: Na maior parte dos casos o cliente sabe quais são os canais que 

quer. 

PAR2: Os clientes também sabem que o e-mail é mais barato do que a voz 

e isso também influencia a decisão. Se puder fazer tudo por e-mail, fará. 

RPR: E nos casos em que eles não estão tão esclarecidos? Quando 

chegam e dizem: “eu quero montar o meu Contact Center, por favor, 

ajudem-me a encontra as melhores soluções”. 

PAR3: Um Contact Center não é uma coisa que seja assim tão barata como 

isso. É muito raro um cliente chegar ao pé de ti sem ter algumas ideias 

sobre o que pretende. 

PAR2: Quando partem para um Contact Center já fazem, de alguma forma 

atendimento, já têm uma ideia do volume de telefonemas e de e-mails. 

RPR: E que tipo de soluções é que geralmente utilizam? Estamos a falar de 

uma fila única de e-mail e voz ou estamos a falar – o que geralmente eu 

verifico – de dois sistemas quase completamente separados? 

PAR1: Isso é a história do blended outra vez. Também causa bastante 

impacto mostrar a um prospect uma fila única de interacções com mails e 

voz, mas depois na prática, são muito poucos os que utilizam uma fila 

única. Na prática, conheço casos mais bem sucedidos de operações em 

que os operadores atendem chamadas ao mesmo tempo em que 

respondem a e-mails do que o sucesso do blended entre inbound e 

outbound. Esta situação é comum naqueles casos em que as pessoas não 

são operadores puros de Contact Center, mas utilizam ferramentas de apoio 
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ao atendimento devido à natureza das funções que consistem na interacção 

com terceiros, externos ou internos. Tal como o blended, em muitos casos, 

acaba por haver equipas separadas a tratar da voz e de e-mails, ou então 

temos a mesma equipa, mas onde a mudança é feita de forma manual. 

Ultimamente fala-se muito de chat. Na realidade há ainda poucos projectos 

de chat. Há clientes que dizem que gostam de chat porque um operador 

pode falar com sete ou oito utilizadores ao mesmo tempo. Como aquilo tem 

latência, os utilizadores não vão notar que ele está a falar com vários em 

simultâneo. 

PAR3: Sobretudo em serviços técnicos o chat pode funcionar bem. Os 

operadores são técnicos e estão já, por “defeito de formação”, habituados 

ao chat ligado o dia inteiro (risos) e a fazer várias coisas ao mesmo tempo 

mantendo a qualidade de serviço. 

RPR: E ao nível do futuro destes canais. O que se espera que vá 

acontecer? 

PAR1: A voz não vai desaparecer. 

Participante 4 (PAR4): Um dos canais que, do meu ponto de vista, vai 

aumentar grandemente é o dos sms e outro é o do chat nos telemóveis. 

PAR3: É de facto muito difícil saber. Por exemplo, há uns anos atrás falava-

se imenso de colaboração (Web collaboration) e o que é facto é que não 

teve uma expressão tão significativa assim. 

PAR2: A capacidade das redes aumentou imenso, para Voz sobre IP (VoIP). 

As pessoas preferem falar em vez de teclar. 

PAR1: Sim, hoje já não distingo as duas: voz com TDM ou VoIP, para mim é 

igual. É mais ou menos claro que VoIP vai avançar cada vez mais, porque é 

mais barato, é mais fácil manter... 

PAR3: É mais fácil manter?... Mais ou menos... No TDM, a voz é separada 

do resto do tráfego, logo não é necessário fazer nada de especial para 
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funcionar bem. Com o VoIP, tem de se ter as coisas muito bem 

configuradas... 

PAR1:...E como aquilo é mais flexível, tens tendência a “atirar-te” para vôos 

mais altos e obviamente...para quedas maiores (risos). Voltando à questão 

da colaboração, de facto, do meu ponto de vista, também concordo que não 

vingou, tendo sido apontada no passado como uma tendência. 

PAR2: Estava a pensar, nessa linha, na questão da videochamada. Quando 

surgiu, surgiu como algo de bom e novo que poderia dar jeito. As pessoas 

não usam a videochamada, tal como se chegou à conclusão que não usam 

a colaboração. Não estão habituadas... 

PAR1: Temos alguns pilotos com videochamada que eu acho que até 

funcionam. O que eu ainda não percebi é qual é o interesse de estar a ver o 

operador. 

PAR2: A única vantagem que eu vejo é o cliente poder mostrar o seu 

problema, por exemplo, mostrar um computador ou uma maquete. 

PAR1: Penso que esta ideia tem vindo a ser impulsionada pelas operadoras 

e na sequência da sua promoção do 3G1. Já que temos tudo 3G, vamos ter 

3G também no Contact Center. É quase uma questão de princípio antes da 

questão “para que é que isto serve?” ou “será que faz sentido?”. 

PAR4: A não ser que seja um pouco mais barato ou o mesmo do que a 

chamada telefónica normal. 

RPR: Voltando um pouco atrás. Começámos por supor que os clientes 

sabiam que canais querem usar. Partamos do princípio que eles não 

                                                

 

1 O 3G ou Terceira Geração é um termo genérico que cobre várias tecnologias para redes 

de telefonia móvel. 
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sabem. Como é que os aconselhavam ou orientavam para eles tomarem 

uma decisão? 

PAR3: Geralmente antes de ter um Contact Center, um cliente seguramente 

(a não ser que a própria empresa esteja a arrancar de raiz) já está a realizar 

interacções usando um ou vários canais. Essa é sempre a base de partida. 

Há depois casos em que, por exemplo, não usam o e-mail. Pode tentar-se 

fomentar isso por razões de custo, mas isso é uma segunda fase. 

PAR1: Também depende muito do perfil dos clientes finais que a 

organização tem. Quando falamos de e-mail, nem toda a gente usa e-mail. 

Mesmo quando se fala em ter um IVR, nem toda a gente usa um IVR se se 

deparar com um ao fazer uma chamada para uma organização. Depende 

ainda do custo. Depende do que querem gastar. Depende ainda do tipo de 

serviço que estão a prestar. Nem todos funcionam bem em cima do e-mail. 

Nem todos funcionam bem só com voz. Por exemplo, um caso 

paradigmático é o dos idosos que telefonam para a EDP para fornecerem a 

leitura do contador. Nesses casos nem o IVR nem o e-mail funcionam. 

PAR2: É claro que, para um conjunto alargado de restantes clientes da EDP, 

o e-mail ou o site funcionam bem. Aliás, o e-mail é sempre de aconselhar. 

PAR1: No caso do IVR, quando tenho um conjunto de chamadas que se 

respondem de um forma sistemática e quero tirar peso dos meus 

operadores, este é um canal bastante adequado. 

PAR3: Se tiveres uma percentagem alta de chamadas que são sempre para 

fazer a mesma coisa e não requeiram uma componente de relacionamento 

com o operador, há interesse em ter um IVR. Também só faz sentido 

colocar um IVR se se conseguir efectuar o atendimento de uma forma 

simples. Se se tiver de fazer um IVR muito complicado para atender essas 

chamadas, não serve de nada. As chamadas acabam por ir parar aos 

operadores e está-se a prestar um serviço pior. 
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PAR2: Resumidamente: custo por hora falada de operador, IVR quanto é 

que vai poupar nessas horas, custo do desenvolvimento e manutenção do 

IVR. Lembro-me que uma das grandes operadoras de telecomunicações fez 

esse trabalho e para isso começou por melhorar significativamente o seu 

sistema de tipificação de chamadas para determinar porque é que os 

clientes estavam a chamar e em que é que se estava a gastar tempo a 

responder aos clientes. Com base nesta informação o passo seguinte foi, 

para cada caso, determinar se era possível utilizar ou não um IVR e se a 

relação custo por hora falada de operador versus custo de desenvolvimento 

e manutenção do IVR seria vantajosa. 

RPR: E no que diz respeito a canais self e assisted? 

PAR3: Essa diferença apareceu muito, quando surgiu a colaboração. 

Exactamente porque a colaboração era a ponte entre o self e o assisted. A 

ideia seria puxar os clientes do assisted para o self. Do meu ponto de vista, 

na prática, o que ganhou o espaço da colaboração foi o e-mail. O e-mail 

tem um custo baixo embora seja assisted. O ideal é que os e-mails 

cheguem aos operadores devidamente tipificados e com as respostas 

standard todas ao lado, de forma que seja mais rápido responder. É quase 

puxar o e-mail para o tal self. O e-mail chega e o operador só valida e envia, 

mas não deixa de ser um caso de assisted. 

PAR2: Do meu ponto de vista, sendo que as gerações são cada vez mais 

tecnológicas – o pessoal que chega agora à universidade já quase nasceu 

com um teclado nas mãos – portanto faz sentido que esse mercado (self) vá 

crescendo cada vez mais. Eu não sei em relação a vocês, mas eu sempre 

que vou a uma bomba de gasolina hoje em dia, se puder não ter de entrar 

lá dentro para não estar na fila de espera prefiro servir-me sozinho a 

qualquer outra coisa. Essa tendência poderá aumentar nas pessoas, ou 

seja, as pessoas cada vez mais preferirem servirem-se sozinhas, não 

dependerem de mais alguém. Não estou a pensar no serviço, mas entre self 

ou assisted, as pessoas poderão vir no futuro a preferir o self. Agora, se 
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calhar, o IVR não é o canal self ideal. É desagradável estar a falar com um 

IVR... 

PAR3: E os outros canais self não têm origem no Contact Center. Essa 

abordagem foi trazida para o Contact Center com a história da colaboração, 

cujo objectivo era migrar os clientes do assisted para o self. O canal Web 

não é um canal puro de Contact Center... 

PAR2: A questão é se se considera o canal Web como um canal do Contact 

Center. É claro que aqui já toca a área do comércio electrónico... 

PAR3: Mas os clientes normalmente não estão organizados dessa forma... 

RPR: A questão é se deveriam estar? Se deveriam considerar a coisa no 

seu conjunto... 

PAR2: Eu acho que sim. É o que eu estava a dizer. Tal como tenho a 

preferência por um canal self numa bomba de gasolina, antes de ligar para, 

por exemplo, um operador de comunicações, eu vou ver no site se consigo 

obter essa informação por mim. Se num Contact Center se chega à 

conclusão que estão a ocorrer muitas chamadas a pedir informação sobre 

um determinado assunto, ou a pedir um esclarecimento sobre um tópico, o 

site e o Contact Center devem estar ligados e essa informação deverá 

aparecer no site. Devem ainda estar ligados no outro sentido. Os 

operadores devem indicar onde as coisas estão no site. 

PAR1: Eu também concordo que deveria haver uma maior interligação entre 

ambos. Por exemplo, por vezes o banco telefona-me a sugerir algo e eu 

digo “olhe, de momento não tenho disponibilidade para lhe prestar a devida 

atenção, diga-me, por favor, onde posso encontrar essa informação no site, 

ou por favor mande-me um e-mail com isso ou com o link”, e apesar de 

terem os meus contactos, telefone, e-mail, e outros, não estão preparados 

para fazer isso e não o fazem...e muitas vezes acabam por perder a 

oportunidade de negócio porque depois esqueço-me. 
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PAR2: Mas será que o nosso mercado é o melhor para fazer isso? Será que 

Londres ou Nova Iorque não serão os melhores sítios? Eu diria que nesses 

sítios, as pessoas estão ainda com mais pressão e têm mais esse tipo de 

reacção, como a do PAR1, para além de que há mais preocupação com o 

tempo que se está a ocupar ao utilizador... 

PAR4: Um outro exemplo é a utilização dos fóruns de discussão. Por 

exemplo, no forum de um operador de televisão por cabo, ficam lá 

registadas as perguntas mais relevantes, os problemas dos utilizadores e 

depois os técnicos respondem. Não sei se respondem em tempo real, mas 

respondem. Ao responderem a um cliente estão automaticamente a 

responder a todos os que têm ou terão esse problema. E isso também é 

uma solução intermédia entre a página Web e o e-mail. Não mandar um e-

mail, mas espetar lá um post. 

PAR2: É mais self que o e-mail e menos que a Web (risos). 

PAR4: Não é self porque há alguém do outro lado (do post) a responder. No 

entanto, a partir do momento em que outros obtêm a informação de que 

necessitam sem enviarem e-mail ou telefonarem, passa a ser self. 

PAR3: Há já muitas empresas que fazem isso. A Microsoft, por exemplo, faz 

isso. 

PAR4: Voltando atrás, no que diz respeito à tendência de se automatizar o 

mais possível o canal e-mail, isso de facto está a acontecer. Hoje em dia, os 

produtos de software de Contact Center já permitem ter templates para os 

e-mails de resposta, que já estão 90% preenchidos e em que os operadores 

só necessitam de preencher alguns campos. 

PAR2: Uma vantagem do e-mail em relação à telefonia é que fica um 

histórico do conteúdo das comunicações e, a partir daí, com uma boa 
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ferramenta de datawarehouse2 podes fazer análise semântica dos e-mails e 

extrair informação de negócio muito valiosa. É uma boa utilização para dar 

aos e-mails. 

RPR: Já agora, vindo a propósito, o outro tópico era a questão da tecnologia 

nos Contact Centers. Será que há tecnologia específica para esta área de 

negócio, ou esta área só vai buscar tecnologia às outras áreas? Por 

exemplo, o IVR3 é um exemplo de uma tecnologia específica desta área de 

negócio? Existem outras? 

PAR3: O preditivo, o ACD4 também... 

PAR1: Tudo o que tenha a ver com as centrais telefónicas, na realidade é 

muito específico dos Contact Centers... 

PAR3: Há outra coisa que pode não ser específica desta área, mas que é 

utilizada intensivamente em Contact Centers, são as ferramentas de 

workforce management, para a gestão da força produtiva dos Contact 

Centers. 

PAR1: Outro exemplo é o CTI5... 

RPR: Como é que a integração de novas tecnologias emergentes com o 

SR6 e o TTS7 nesta área? 

                                                

 

2Um datawarehouse (do Inglês, “armazém de dados”) é um sistema utilizado para 

armazenar informações relativas às actividades de uma organização em bases de dados, 

de forma consolidada. O desenho da base de dados favorece os relatórios, a análise de 

grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que podem facilitar a 

tomada de decisão. 

3 Interactive Voice Response 

4 Automatic Call Distributor 

5 Computer Telephony Integration 
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PAR1: Está a acontecer. Eu pessoalmente gosto mais de TTS do que de 

SR. TTS terá, provavelmente, mais aplicações práticas e é mais útil. Por 

exemplo, hoje em dia, sempre que são necessárias vozes para um IVR – e 

isso está a acontecer a todo o momento – é mais fácil usar vozes sintéticas 

do que colocar pessoas num estúdio de gravação e gerir toda uma logística, 

para o fazer. Há uma flexibilidade total. Sempre que é necessário alterar ou 

estender o IVR não é necessário ir atrás daquela pessoa ou de outra que 

tem o mesmo timbre de voz para manter a consistência, entre outros 

aspectos. Temos também já alguns projectos com SR embora eu considere 

que ainda estamos no início da exploração tecnológica... 

PAR2: Embora tenha sempre o problema quando estrangeiros ligam para 

um Contact Center de outra língua... 

RPR: Inteligência Artificial aplicada aos Contact Centers? 

PAR3: Podes usar a Inteligência Artificial na classificação dos e-mails. 

PAR2: Também no blended... 

PAR1: Sim, também no blended, que é algo que é adaptativo. Assim como o 

preditivo... 

PAR2: Também no workforce management... 

PAR4: Também nos IVR para se perceber se o operador está ou não com 

dificuldades na utilização e, nesse caso, passar a um agente. 

PAR2: Também no encaminhamento de chamadas. Procurar detectar qual o 

estado de espírito do cliente, por exemplo, tentando detectar a tensão na 

voz, para o encaminhar para o operador mais adequado naquele momento, 

isto para além de ter em conta os skills técnicos e de conhecimento dos 

                                                                                                                                    

 

6 Speech Recognition 

7 Text-To-Speech 
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operadores. Também a música em espera seria adequadamente escolhida 

assim como se se seria um operador masculino ou feminino. 

RPR: Uma outra questão: conseguem identificar arquitecturas típicas de 

Contact Center? É possível classificar essas arquitecturas? 

PAR1: Em geral são cada vez mais distribuídos, quanto mais não seja 

porque ninguém gosta de ter uma coisa centralizada. 

PAR3: Vários centros de processamento e com agentes distribuídos 

eventualmente em casa. 

PAR2: Hoje em dia, com agentes IP é possível ainda, trocar os agentes 

entre sites em qualquer momento. 

PAR1: Os problemas da distribuição andam todos muito em volta das 

comunicações. A distribuição obriga a ter largura de banda quer seja para 

informação quer seja para voz. Portanto os problemas vêm daí, o link 

quebra-se e os sistemas deixam de falar uns com os outros. Obrigam a 

pensar muito melhor as soluções de alta disponibilidade e como é que as 

coisas recuperam quando se quebram e depois tem-se, agora com a voz 

sobre IP, tudo o que tem a ver com qualidade de voz e com todas aquelas 

coisas que na altura do TDM não representavam um problema. Era raro 

alguém perguntar porque é que se estava a ouvir eco nos telefones, ou 

ruídos, ou atrasos. Com IP isso vem tudo ao de cima, tudo o que tem a ver 

com qualidade de voz e largura de banda. Hoje em dia, eu diria que há uma 

tendência para ter os operadores geograficamente distribuídos e os data 

centers centralizados. Isso tem a ver com o facto do custo da largura de 

banda ter diminuído e com o facto de ser interessante ter operadores em 

sítios onde o custo de mão-de-obra é mais barata e/ou haja maior 

proximidade com os clientes. Para além disto, gestão da infraestrutura é 

mais fácil. Anteriormente, quando o custo das linhas era muito caro, a 

tendência era para ter vários sites locais. Neste caso a gestão da 

infraestrutura e a sincronização eram umas verdadeiras dores de cabeça. 
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PAR2: Voltou-se um bocado à arquitectura cliente-servidor, mas com muito 

peso na comunicação. O facto de se ter muito mais largura de banda 

permite controlar as coisas de uma forma muito mais centralizada. 

Eu acho que é relevante olhar para a arquitectura de um Contact Center a 

partir da dimensão do Contact Center. Se começarmos com um Contact 

Center pequeno e formos lentamente fazendo crescer o Contact Center, as 

arquitecturas vão começando a mudar. O Contact Center pequeno 

usalmente não tem problemas de alta disponibilidade e estará 

provavelmente centralizado geograficamente. Pode dever-se a uma questão 

de gerir informação crítica de negócio. 

PAR3: Já vi vários Contact Centers com menos de 5 operadores... 

PAR1: Isso para mim é uma coisa tipicamente Portuguesa. 

PAR2: O quê? 

PAR1: A não utilização de outsourcing para Contact Centers pequenos. Nós 

ainda gostamos muito das coisas “dentro de casa”. 

PAR2: Mas acho que isso é o medo de levar para fora o know-how. 

PAR1: Por vezes, mas noutras é mais “aquela mesinha é onde se sentam os 

MEUS 2 operadores”. 

PAR3: O que acontece muitas vezes é terem a tecnologia dentro da 

organização e depois fazem outsourcing das pessoas. As pessoas que 

estão no Contact Center deles é que veiem em outsourcing. 

PAR2: Depois, numa empresa grande, existem campanhas de marketing, 

pequenas necessidades em que as pessoas são contratadas em 

outsourcing. 

RPR: Outro aspecto: tipos de serviço. Em cada serviço podemos identificar 

duas características: uma que é a especificidade de negócio e outra que é o 

tipo de serviço. Será que, independentemente da área de negócio, o tipo de 

serviço, por exemplo, o help desk ou o customer service, não têm um 
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conjunto de características que sejam comuns a todos esses tipos de 

serviço? Assim, sempre que se montar um serviço desse tipo é possível 

utilizar um conjunto de best practices, independente da área de negócio. 

Assim surgem duas questões: que tipos de serviço é que podemos 

identificar? E que lições é que podemos tirar em cada um desses tipos de 

serviço? 

PAR1: Isso vem de encontro à ideia que temos, em termos da nossa 

organização, de fazer esse tipo de coisas. Há uma grande tendência para 

as pessoas da área de consulting, em cada projecto, fazerem as coisas 

todas de raiz. As pessoas quando começam a desenvolver uma coisa nova 

raramente vão ver se já há alguma coisa que os possa ajudar a fazer aquilo. 

E, mesmo quando existe, muitas vezes acabam por fazê-la de raiz. Em 

termos de projectos, consegue-se ver que há tipos de serviço e que os 

clientes se inserem numa determinada área. Temos, por exemplo, em 

inbound, a área de help-desk, customer service e CRM. Os serviços de 

outbound típicos, que vão desde o telemarketing e coisas do género até à 

própria área de cobranças (que eu acho que é uma área bastante contida 

em termos de tipo de serviço). Depois temos ainda os inbound típicos que já 

fogem um bocadinho do CRM como as bancas telefónicas que já 

constituem uma área em si. Na verdade também já se tem uma série de 

produtos de mercado nestas áreas todas que estamos para aqui a falar, 

mas funcionam separados e sem integração dos canais. Esta estória é 

como a dos componentes. Na universidade dizem-nos que os componentes 

são umas coisas muito interessantes para usar. No entanto, na realidade, 

quando se tentam usar componentes pré-feitos há sempre qualquer coisa 

que nos leva a fazer as coisas do início como, por exemplo, quando o 

cliente nos diz “tudo bem, eu quero isto, mas quero mais esta coisinha 

aqui”. Aquilo que nos custa pôr mais “esta coisinha aqui” num componente, 

acaba por ser tão difícil como construir tudo de raiz. 
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RPR: Sim, podemos não aproveitar o código, mas pode-se aproveitar o 

know-how. Por exemplo, em determinados tipos de inbound, há projectos 

que são semelhantes entre eles... 

PAR1: Sim, podemos sempre aproveitar o know-how. 

PAR3: O know-how aproveita-se sempre... 

PAR1: Nós, neste momento, estamos a caminhar nesse sentido. Como 

trabalhamos em várias regiões do globo e com timezones diferentes 

estamos a caminhar no sentido de deixar o conhecimento dos projectos por 

escrito, de modo a que alguém, do outro lado do Mundo, noutra timezone, 

pode, sem necessitar de algum tipo de ajuste, saber, por exemplo, o que foi 

feito num determinado projecto, que soluções se encontraram ou ainda 

quais os aspectos positivos e negativos dessas soluções. 

PAR4: Por exemplo, ao nível dos produtos de software para Contact 

Centers, este tem evoluído de modo a permitir cada vez mais módulos 

reutilizáveis e a abrir a funcionalidade de modo a permitir cada vez mais a 

utilização de API8. 

PAR1: Dentro de um contexto de um projecto, os módulos são amplamente 

utilizados e re-utilizados. Entre projectos isso não tem sido tão bem 

conseguido. É mais difícil fazer módulos genéricos para vários projectos. Os 

API são muito utilizadas em contextos de integração. 

PAR3: Já houve tentativas de fazer, por exemplo, um IVR genérico. Quando 

se tentou utilizar esse IVR genérico em vários projectos, estava tão 

genérico que dificultava a vida a quem estava a implementar. Além disso, os 

                                                

 

8 API, Application Programming Interface, contém uma biblioteca ou uma série delas, com 

funções e procedimentos públicos que permitem aos programadores criarem na aplicação 

detentora da API algum recurso novo ou modificação de alguns existentes. Também 

possiblita a integração entre dois sistemas distintos. 
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únicos exemplos de sucesso de re-utilização que conheço aconteceram 

quando esses módulos e essas funcionalidades foram integrados no 

produto, ou seja, as equipas de desenvolvimento do produto, fizeram a 

mudança e evolução dessas funcionalidades. 

RPR: Na sequência disto vem a outra parte da moeda que é a área de 

negócio específica, por exemplo, a banca. Neste e noutros casos, há 

conhecimento que pode ser utilizado de projecto para projecto? Vocês têm 

pessoas específicas para a área da banca, para a área das telcos, outras? 

PAR2: Cada um de nós já fez projectos em várias áreas... 

PAR1: Sim, mas há de facto, pessoas que estão especializadas em 

determinadas áreas de negócio e embora se tente que as pessoas “rodem” 

entre áreas para evitar a sua saturação, na realidade, em termos práticos, 

as pessoas depois acabam por ficar afectas aos projectos em áreas em que 

já têm experiência. Mas isto, parece-me, é uma tendência de Portugal de ter 

pessoas que façam de tudo. Noutros países verifica-se um grau elevado de 

especialização. 

PAR2: Tenho, como sabem, experiência em telcos. Tenho “na cabeça” o que 

seria necessário fazer para implementar de raiz um Contact Center, ou um 

serviço, para uma telco. 

RPR: Uma outra questão... ao nível da integração. Podemos afirmar que o 

nível da integração é maior em inbound do que em outbound ou é igual? 

PAR2: Eu diria que sim. Tipicamente inbound tem um nível de integração 

maior. O outbound se tem, tipicamente reaproveita o que já existe de 

inbound. É aquilo que já tínhamos falado. O outbound são coisas pequenas 

e rápidas. No inbound há mais investimento. 

PAR1: O outbound, por serem geralmente coisas mais pequenas e curtas no 

tempo, não há tanta preocupação em fazer as coisa “limpinhas”. No inbound 

há uma maior preocupação em fazer as coisas orientadas para a 

durabilidade. 
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PAR3: Isto é verdade excepto em coisas muito específicas como o debt 

collection, em que aí sim, está-se a fazer uma coisa para vários anos e não 

uma coisa para duas semanas. 

RPR: Estratégias de integração...Como é que escolhem a estratégia de 

integrar com os sistemas que os clientes tipicamente já têm? 

PAR2: Mais uma coisa polémica... 

PAR1: Nós usualmente tentamos não integrar. Eu levei uns anos a 

aperceber-me disto. E também varia muito de mercado para mercado. A 

verdade é que se houver uma coisa que podemos fazer sem ter que usar 

uma API ou ter de “colar” coisas, preferimos este caminho. Se tiver mesmo 

de ser, trata-se de uma questão tecnológica e do tempo e do dinheiro que é 

necessário gastar.  

PAR3: Depende muito do que o cliente já tem. O cliente já tem qualquer 

coisa e tu ficas limitado por aí, o que é que essa coisa te disponibiliza para 

tu integrares, qual a sua tecnologia, o seu desempenho, as API, entre 

outros. Se houver várias formas de integração, o que não é muito normal, 

escolhe-se a que possibilita a melhor manutenção. 

RPR: Quais aquelas que têm feito mais frequentemente e ultimamente? 

PAR1: Neste momento, o que toda a gente gosta é de Web services. Ou 

somos nós que disponibilizamos um Web service ou é o cliente que nos 

disponibiliza o Web service. E quando assim é ficamos todos felizes. 

Tentamos sempre procurar uma solução que sabemos que funciona bem e 

em que nos sintamos confortáveis em termos de tecnologia. 

RPR: Outra questão: dispersão geográfica. Estávamos ainda há bocado a 

falar que do ponto de vista tecnológico a dispersão já não é tanto um 

problema desde que haja largura de banda e uns data centers. No entanto, 

a dispersão geográfica tem problemas que é necessário resolver e tem 

impacto no projecto. Que impactos é que poderemos considerar? Por 

exemplo, sei que as empresas de Contact Center têm avançado muito para 
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a Índia e que na maior parte dos casos os Contact Centers na Índia são 

para consumo externo. Isto traz impactos nos projectos. Que tipo de 

impactos? 

PAR1: Os problemas aí são muito mais de negócio. Por exemplo, tens a 

questão da língua. Em Portugal ainda não estamos muito sensíveis para 

esta questão, mas os Americanos quando lhes atende o telefone uma 

pessoa com sotaque Indiano ficam logo nervosos. Têm logo a noção de que 

a chamada deles foi atendida do outro lado do Mundo e o que eles querem 

é que a empresa que lhes vendeu o(s) produto(s)/serviço(s), que está nos 

EUA, lhes resolva o problema lá nos EUA e não uma pessoa do outro lado 

do mundo que eles consideram que está muito longe para os poder ajudar. 

Obviamente que isto se está a resolver treinando os Indianos para imitar 

sotaques do Texas e do Alabama e arranjando-lhes nomes “artísticos” 

Ingleses. Outro problema nesta questão da Índia (ou de outros Contact 

Centers dispersos) é a passagem de conhecimento para os operadores. 

Praticamente não existe e os operadores são totalmente “lançados às 

feras”. Mais ainda, a Índia é um bom paradigma porque é um sítio onde 

políticas de RH não existem, dado que há sempre mais recursos no 

mercado para virem. É uma fonte inesgotável. Neste caso, se por um lado é 

muito fácil ter uma instalação muito grande e é barato, por outro a qualidade 

de serviço ao cliente final é algo que pode ser gravemente afectada pela 

dispersão. Se não se tiverem muitos cuidados, o cliente não vai ter uma 

qualidade de serviço próxima daquela que teria se o Contact Center fosse 

local. 

PAR3: Ao nível de projecto temos ainda as deslocações. É sempre 

necessário lá ir, quer se queira, quer não se queira. 

PAR1: Ao nível das equipas de projectos, nos projectos com equipas com 

recursos dispersos a realidade vai de encontro ao que o PAR3 diz, ou seja, 

acabamos sempre por nos termos de deslocar todos a um único local com 

alguma regularidade para fazer um ponto de situação, especialmente, em 
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casos como o da Índia, em que eles culturalmente são muito distantes de 

nós, e é muito difícil a comunicação. Isto melhora substancialmente quando 

as pessoas já se conhecem há bastante tempo e têm hábitos de trabalho 

enraizados e consolidados. Em projectos dispersos é muito fácil fazer dez 

conference calls e enviar vários e-mails de ponto de situação por dia para 

garantir que toda a gente está a comunicar bem, mas na realidade nunca 

consegui evitar deslocações aos locais do projecto e/ou fazer com que as 

pessoas se encontrem todas num determinado sítio. Eu acho que se podem 

escrever muitas teses sobre trabalho colaborativo com equipas 

geograficamente muito dispersas. 

PAR3: Isso ainda se torna pior com a nossa forma de trabalhar. É mais fácil 

fazer projectos dispersos e usar ferramentas colaborativas com Americanos, 

Ingleses e Nórdicos, por exemplo, porque têm outra forma de trabalhar. Nós 

temos algumas características que são vantagens por um lado e 

desvantagens por outro e que dificultam muito o trabalho colaborativo. 

Somos, por exemplo, menos sistemáticos, menos organizados... por outro 

lado somos mais flexíveis, adaptamo-nos melhor. 

PAR1: Quando se tem “robozinhos” e se sabe que eles se comportam mais 

ou menos sempre da mesma forma, são mais previsíveis, mesmo sendo 

menos criativos, é mais fácil trabalhar em conjunto. Agora, quando se tem 

vários criativos em várias partes do mundo, cada um deles com a sua ideia, 

a coisa não corre bem. 

RPR: E no que diz respeito ao processo de obtenção do serviço? Imaginem 

que eu quero montar um Contact Center e quero saber qual a melhor 

estratégia para mim. Que formas é que eu tenho de obter o serviço? In-

house? Faço outsourcing? 

PAR1: A questão começa, do meu ponto de vista, por quão sensíveis são os 

dados. 
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PAR2: Depois começa também por que material já se tem. É necessário 

ainda saber se o Contact Center é o core business da empresa ou não. 

PAR3: Se é o teu core business então não vais colocar o teu core fora da 

empresa, se não é, pode-se continuar a discussão. 

PAR2: Eu acho que estamos num momento em que o Contact Center está a 

deixar de ser uma coisa muito cara. Um bom exemplo é o aparecimento de 

soluções VoIP em que algumas delas conseguem evitar a 

aquisição/utilização da central telefónica que é um investimento bastante 

grande num projecto de SI de Contact Center. Um dos factores que também 

faz pensar se se vai colocar o Contact Center in-house ou num outsourcer é 

os custos que vou ter com ele. Quando se tem um produto que tira de lado 

uma das grandes objecções à aquisição de um Contact Center, pode fazer 

sentido considerar ter um Contact Center numa pequena organização. 

PAR1: Para além do custo tecnológico é se a organização sabe ou quer 

saber gerir um Contact Center. Para além disso há a questão do know-how. 

Nalgumas seguradoras, o know-how de negócio é tão complexo que é 

impossível fazer outsourcing dos operadores. 

PAR2: Embora se possa fazer outsourcing tecnológico da plataforma. 

PAR1: Mesmo nesses casos, quando se decide colocar o sistema fora, isso 

tem muito a ver com a sensibilidade dos dados. Ou seja, dificilmente se vai 

ver  um banco a chegar a um outsourcer e dizer “tomem conta do meu 

Contact Center”. 

PAR3: Embora haja casos em que isso também acontece. Conheço um 

caso em que as instalações, as máquinas, a rede, enfim toda a 

infraestrutura é do banco, mas quem lá trabalha são operadores 

outsourcers. 

PAR1: E as pessoas do outsourcer que gerem a conta daquele banco 

também trabalham para outros bancos? 
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PAR3: Aquelas pessoas estão dedicadas aquele banco. Mas também nos 

outsourcers, quando têm contratos da dimensão de um banco e com todos 

os requisitos de confidencialidade a eles associados, as pessoas estão 

apenas dedicadas a um cliente. 

PAR1: Voltando à questão atrás. A sensibilidade relativamente aos dados e 

o quão grave é ter os dados a serem partilhados por pessoas que trabalham  

no serviço da empresa e na do concorrente, dita muito a decisão sobre 

fazer outsourcing ou não. Eu tenho a ideia que, em geral, se isto não for um 

problema, fazer outsourcing acaba por ser mais vantajoso para as 

empresas do que terem o seu próprio Contact Center. No dia em que 

quiserem deixar de ter operadores ou que quiserem ter mais 20 ou 30 têm. 

Para além disso, têm alguém que faz isso por eles e que sabe como fazer 

isso. Se quiserem deixar de ter um ou vários operadores e a infraestrutura a 

eles associada deixam de ter em qualquer altura também. 

PAR2: Acaba sempre por ser uma decisão tomada a alto nível. A postura é 

“agora queremo-nos preocupar com isto”, entram contratam um director 

para o Contact Center, se não se quiserem preocupar com isto, contratam 

um outsourcer. 

RPR: Tenho uma última pergunta que é a seguinte, falamos em muitos 

aspectos ao longo da nossa conversa tais como o fluxo, a tecnologia, a 

dispersão geográfica, entre outros. Sei que é difícil ter assim de repente 

todos os factores a considerar num projecto de SI de Contact Center, mas, 

imaginando já o vosso próximo ou actual projecto, o que é que vocês 

tomam em consideração? 

PAR2: O problema é que já é tão natural que já nem é preciso pensar... 

RPR: Exactamente. Percebo isso, no entanto o objectivo é precisamente 

fazer esse esforço de modo a tornar a abordagem consciente e sistemática. 

PAR2: Há uma coisa de que não falamos aqui, mas que considero de 

máxima importância num projecto de Contact Center. Nas primeiras 
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reuniões é fundamental obter as reais expectativas do cliente. Perceber 

bem o que o cliente quer e gerir a partir daí as expectativas dele. Saber o 

que nós conseguimos fazer com o que foi vendido e depois a partir daí gerir 

o projecto. É importante logo na primeira reunião obter aquela primeira 

negociação, “nós conseguimos fazer isto...não conseguimos fazer aquilo”, e 

por aí adiante. Isto porque quem vende muito os projectos são comerciais e 

por isso, por vezes, há discrepâncias entre aquilo que foi vendido e o que 

se pode efectivamente fazer. Se, desde o início, as expectativas forem 

colocadas nos termos correctos é muito mais fácil chegar ao fim com o 

cliente satisfeito. Digamos que para mim, isto é das coisas mais 

importantes. Depois de estabelecermos este primeiro passo do “o que é que 

nós vamos realmente fazer”, o resto vem tudo automático. 

PAR1: Outro aspecto fundamental é ter a noção, desde o início, de quem 

são os intervenientes reais no projecto. Raramente o projecto de Contact 

Center envolve apenas uma empresa ou um único departamento dentro da 

empresa. Tem-se o Cliente, tem-se uma área de Clientes do Cliente, temos 

a empresa que fornece a central telefónica e existe ainda mais uma data de 

empresas a trabalharem nos sistemas no cliente e ainda os outros 

departamentos. Grande parte dos problemas vem daí, de problemas do 

nosso relacionamento com estes outros intervenientes. Muitas vezes não 

pensamos muito nisto. Temos a abordagem “isto é o nosso projecto” e 

concentramo-nos apenas nisso. Temos começado a tomar mais a 

abordagem de saber quem trabalha com e no cliente e com quem nos 

teremos de relacionar e identificar e antecipar quais os problemas que daí 

podem advir com base na nossa experiência. 

PAR2: Outro aspecto fundamental e sobretudo em grandes clientes é gerir 

os interesses e as facções dentro desse cliente. Validamos sempre também 

no início a compatibilidade entre configurações, do produto com a central 

telefónica e com os outros sistemas existentes no cliente. A nível do 

negócio, do fluxo da interacção... 
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PAR1: Aí tipicamente há que validar se o que é necessário fazer pode ser 

feito no tempo que foi estipulado para o fazer. 

PAR2: Por exemplo, no desenvolvimento de IVR, tipicamente há o 

esquecimento das vozes de navegação, dos timeouts das operações, ao fim 

de três timeouts, a chamada tem de passar para o operador. 

PAR1: Muitas vezes é essa lógica que demora muito mais a fazer do que os 

simples comandos óbvios de navegação. Há uma coisa que o PAR2 já 

disse, mas que gostaria de reforçar. Há, hoje em dia, um grande esforço 

para compreendermos o que o cliente está a dizer e para garantir que ele 

entende o que nós dizemos. É por vezes difícil garantir que estamos a falar 

da mesma coisa. Para além disso, por vezes, coisas aparentemente simples 

envolvem grande complexidade técnica e muito trabalho e isso é necessário 

mostrar, explicar, demonstrar ao cliente. 

PAR2: Há uma coisa que eu notei ao nível da minha evolução como chefe 

de projecto, que é a segurança com que eu chegava ao início e a 

segurança com que eu chegava ao fim de alguns anos leva de facto a que o 

cliente confie em ti. Quando tu começas a expôr experiência, o cliente 

acaba por confiar de tal forma em ti que aceita naturalmente e com 

entusiasmo as sugestões porque acabas por ser uma garantia de que as 

coisas vão correr bem e ele deixa de estar tão preocupado. Se conseguires 

transpôr esta garantia de que as coisas vão correr bem, esta segurança, ele 

relaxa e fica mais receptivo aos que tens para apresentar. É claro que só 

consegues isto depois de teres passado por muitos projectos. 

PAR3: Num Contact Center estás a fazer uma aplicação que vai ser usada 

por muita gente e cinco segundos de tempo perdido é algo muito caro. 

Cinco segundos vezes centenas de chamadas, são muitos segundo 

improdutivos, logo há que ter isso em atenção. Por vezes os clientes (que 

têm os Contact Centers) esquecem isso. Há que garantir que as coisas são 

simples de usar, que os fluxos são simples. Um clique a mais faz muita 

diferença. 
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PAR2: Há outra coisa que fazemos quase automaticamente, mas que é 

fundamental que é, no outbound, o nome do cliente já vir no écran que 

aparece quando a chamada lhe é entregue. Isto poupa sempre imenso 

tempo. Evita aqueles quinze a vinte segundos de perguntar quem é o cliente 

e de o seleccionar na base de dados. Por outro lado, a transacção que traz 

os dados do cliente tem de demorar apenas um segundo. Não pode ser 

uma transacção que demore três segundos. Isto é fundamental ainda mais 

em preditivo. No inbound também é possível fazer isto. 

 



 

 

 

 

 


