
Jornal de Notícias4 PRIMEIRO PLANO 20 de janeiro de 2019 Jornal de Notícias 20 de janeiro de 2019 PRIMEIRO PLANO 5

SERVIÇOS O volume de negó-
cios dos contact centers tripli-
cou, entre 2016 e 2017, em Por-
tugal, com o grosso das recei-
tas nas empresas de trabalho 
temporário que servem outras 
organizações. No mesmo pe-
ríodo, o salário médio mensal 
dos operadores desceu quase 
3%, de 792 para 769 euros. No 
final desta semana, a Assem-
bleia da República vai debater 
a petição promovida pelo Sin-
dicato dos Trabalhadores de 
Call Center (STCC) pela regu-
lamentação da carreira, in-
cluindo a diminuição do horá-
rio de trabalho para seis horas 
diárias e o estatuto de desgas-
te rápido. 

PROCURA GLOBAL 
Segundo o estudo do setor, rea-
lizado anualmente pela KPMG 
para a Associação Portuguesa 
de Contact Center (APCC), os 
negócios florescem e aumen-
taram de 90,5 milhões de eu-
ros, em 2016, para 287,5 mi-
lhões de euros, em 2017. “O 
nearshoring [forma de 
outsourcing] está a popularizar 
Portugal”, explica Jorge Pires, 
assessor da Direção da APCC. 
“Prestamos serviços a empre-
sas de todo o Mundo, com co-
laboradores fluentes em diver-
sas línguas, sejam portugueses 
ou estrangeiros, que são atraí-

Call centers 
triplicam 
faturação  

mas  
salários 
baixam

dos pelo sol de Portugal”, 
adiantou o responsável. 

Manuel Afonso, dirigente do 
STCC, diz que o aumento dos 
negócios nos contact center 
não tem sido traduzido em me-
lhoria das condições de traba-
lho. “Há muitos a ganhar di-
nheiro com o trabalho dos ou-
tros. As empresas de outsour-
cing são das maiores multina-
cionais do Mundo e as que mais 

precariedade criam”, acusa. 
O modelo de remuneração 

naqueles locais é, geralmente, 
por chamada atendida. Os ope-
radores trabalham ao ritmo do 
sistema, não podem fazer pau-
sas entre chamadas e até ir ao 
WC pode custar-lhes o prémio 
de produtividade [ler ao lado].  

DESGASTE GERAL 
“O desgaste é enorme e cria 
frustração até nos clientes, 
porque o operador teve, se ca-
lhar, 24 horas de formação e, 
num dia trabalha em seguros, 
noutro em telecomunicações”, 
explica o dirigente, asseguran-
do que 50% dos operadores 
está em estado de “burnout” 
(exaustão física e emocional 
com disfunções cognitivas). 
Para o STCC, a profissão deve 
ser considerada de desgaste rá-
pido, a jornada diária de traba-
lho diminuída para seis horas, 
à semelhança do que sucede 
em Itália ou no Brasil, e a regu-
lamentação deve incluir pau-
sas de 12 minutos a cada duas 
horas, intervalo entre chama-
das e 75% do tempo em linha 
com 25% em back office. 

Jorge Pires assegura que as em-
presas não são todas iguais e que 
até “há quem faça carreira em 
contact centers”. O represen-
tantes da APCC lamenta que 
“falte fiscalização de mais em-
presas, pois a Autoridade para as 
Condições do Trabalho inspe-
ciona sempre as mesmas”. v

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

Profissão integra 
cerca de cem mil 
pessoas, mas 
ainda não é 
reconhecida 
oficialmente
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Regional 
Os 89 contact centers con-
tabilizados pela KPMG em 
2017 localizam-se em to-
das as regiões do país, com 
predominância em Lisboa 
e Porto. A dispersão ajuda a 
manter recursos humanos. 
 
Ao telefone 
Cada operador atendeu em 
média 12,5 chamadas por 
hora em 2017. Os prestado-
res de serviços são quem 
mais atende: 14,8 por hora. 
 
38 línguas 
Nos contact center, em 
Portugal, trabalham pes-
soas de 85 nacionalidades, 
que prestam serviços em 
38 línguas para clientes de 
todo o Mundo.

SETOR

Automatismo e pressão esgotam pessoal 
em poucos meses, garante Luciana

“Todos os dias 
há quem chore 

ao telefone”

DOENTE Luciana não era ve-
lha, aos 35 anos, quando en-
trou no mundo dos call cen-
ter, mas hoje, pouco mais de 
cinco anos volvidos, sente-
-se cansada, doente e sem 
forças para dar o nome ver-
dadeiro ao testemunho com 
que contribui para a luta dos 
operadores.  

“O meu maior medo é não 
conseguir pagar o meu sus-
tento, ver-me sem meios de 
subsistência”, explica, reve-
lando que está “marcada” 
pela precariedade de quem 
nunca teve um emprego se-
guro ou subsídio de desem-
prego, devido ao abuso sis-
temático de recibos verdes, 
mesmo quando dava aulas. 
“Sem subsídio, em plena 
crise, com mais de 30 anos, 
só havia emprego nos call 
center. Tive de ir”, recorda. 

Durante o primeiro ano, a 
angústia era vivida a cada 

mês, quando o contrato se 
renovava automaticamen-
te. “Como me portava bem, 
que é mesmo assim que nos 
dizem, propuseram-me 
contrato de seis meses com 
a empresa de trabalho tem-
porário, renovável três ve-
zes por frações de dez me-
ses. Ao fim de cinco anos, lá 
fiquei efetiva”, diz Luciana.  

CICLO VICIOSO 
A empresa de trabalho tem-
porário onde foi admitida 
presta serviços a outra em-
presa que pode, por sua vez, 
prestar serviços a outra. 
“Estas empresas criam em-
presas com outros números 
de identificação fiscal para 
irem mudando os contratos 
connosco, mas estamos 
sempre no mesmo sítio, a 
fazer o mesmo serviço, com 
a mesma hierarquia”, de-
nuncia. O problema de Lu-

ciana foi a exaustão. Sem 
“disponibilidade da empre-
sa” para a deixar gozar os 
dois dias de férias a que ti-
nha direito em cada mês de 
contrato, ao fim de 16 meses 
estava em “burnout”.  

“As pessoas não sabem o 
que é as chamadas caírem já 
atendidas [sucedem-se au-
tomaticamente], sem tem-
po para bebermos água, sem 
pausas porque se desligar-
mos para ir ao WC o tempo 
é descontado e podemos 
perder o prémio de produti-
vidade.” E a pressão que faz 
com que “todos os dias haja 
quem desligue o telefone a 
chorar”. “Hoje trabalho só 
cinco horas, porque não 
aguento oito. Todos os cole-
gas que entraram no meu 
tempo já saíram da profis-
são ou estão como eu. Ado-
rava sair, mas não há para 
onde ir”, lamenta. v

“Estas empresas  
têm empresas  
com outro NIF  
para andarmos 
anos a fio a fazer  
o mesmo para 
os mesmos  
clientes com   
contratos novos”

Funcionários pedem 
regulamentação e melhores 
condições de trabalho, 
incluindo pausas entre 
chamadas “para poderem 
respirar”

Ouvir insultos de clientes enquanto o 
supervisor berrava levou Rui ao limite

“Tenho muitos 
anos em branco 

na memória”

PARALISADO A experiência 
profissional de quase uma 
década em call centers mu-
dou a personalidade de Rui 
e há muitos pormenores 
que não consegue explicar. 
“Tenho muitos anos em 
branco na memória, foram 
anos terríveis”, assume, aos  
36 anos, numa tentativa de 
explicar como é que, um 
dia, pousou a cabeça na 
mesa da cantina e sentiu-se 
acabado, sem opções e sem 
forças. “Tive de ir ao médico 
porque não sabia, no estado 
em que estava, qual seria o 
meu próprio comporta-
mento”, diz. 

Começou como um em-
prego de verão, com amigos, 
sem grandes preocupações. 
O trabalho na linha de re-
tenção de uma empresa de 
telecomunicações não pare-
cia tão difícil, de início. Mas 
depressa foi engolido pela 

“complexidade das tarefas, 
a exigência de resultados, a 
pressão e o desgaste psicoló-
gico” sem “tempo entre 
chamadas, sem sequer ter 
terminado o registo da cha-
mada anterior já com outra 
a entrar” . E os clientes, tan-
tas vezes insatisfeitos, ou-
tras “malcriados, arrogan-
tes”, a chamar de tudo aos 
operadores que “não podem 
desligar”. Quando traba-
lhou em campanhas de ven-
das agressivas, ainda tinha 
de tolerar “o supervisor aos 
gritos, por detrás dos opera-
dores, a exigir vendas”. 

SEMPRE LIGADO 
“Estás logado?”, perguntam 
os supervisores quando os 
operadores ocupam o posto 
de atendimento. Rui estava 
sempre ligado, até “quando 
ia a casa dormir”. O “medo 
de não aguentar e precisar 

de férias” levou-o a não go-
zar os tempos de descanso. 
“Também não adiantava, a 
sensação que tinha era que 
estava sempre de serviço e 
os fins de semana eram pau-
sas antes de continuar. Dei 
por mim a não ter vontade 
de fazer nada nas folgas, 
sem personalidade, capaz 
apenas de repetir os movi-
mentos mecanizados do 
trabalho”, descreve. 

Quatro anos depois do dia-
gnóstico de “burnout”, Rui 
sente “uma irritabilidade la-
tente” e pouca esperança no 
futuro. Mudar, pensou nis-
so, teve propostas, “mas po-
diam ser armadilhas para 
nos despedir, começavam 
logo de manhã com amea-
ças”. Rui ficou efetivo, vai 
ficando. “Não é pelo dinhei-
ro, é pela subsistência, por-
que ninguém gosta do que 
faz num call center.” v

“A sensação 
que tinha era 
que estava 
sempre 
de serviço e os 
fins de semana  
eram pausas  
antes de 
continuar”
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