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Glossário de termos e abreviaturas 

 
ANACOM Iniciais de Autoridade Nacional de Comunicações – Sucedeu ao 

Instituto das Comunicações de Portugal (ICP), sendo o órgão 

regulador do sector das comunicações em Portugal (ANACOM, 

2003a); 

Arpanet Arpa Network – Primeira rede heterogénea de comunicação por 

pacotes, desenvolvida nos Estados Unidos da América pela Advanced 

Research Project Agency (ARPA), de modo a que a informação 

pudesse ser permutada entre os computadores das universidades e 

os departamentos de Defesa, em todo o país (Campos, 1992); 

ARPU Iniciais de Average Revenue Per User – Mede a receita média 

mensal gerada por cada serviço celular (MOBILEDIA, 2003); 

Byte Iniciais de BinarY Term – Um termo genérico que indica um 

determinado número de dígitos binários consecutivos normalmente 

operados como uma unidade. É empregado como medida de 

capacidade de memória (Campos, 1992); 

Churn Termo usado para descrever o coeficiente de rotação dos assinantes 

de um serviço ou produto entre os diversos prestadores do serviço. É 

muito usado, por exemplo, pelos operadores de comunicações móveis 

terrestres para avaliar os índices de transição entre operadores 

(ANACOM, 2003a); 

CRM Iniciais de Customer Relationship Management – É uma solução de 

Front-Office que normalmente assenta na utilização de um pacote de 

software. É também uma ferramenta que materializa e permite 

implementar a estratégia de relacionamento com o cliente. Os três 

grandes objectivos são: a obtenção de novos clientes, retenção dos 

Glossário de termos e abreviaturas iii



Um Modelo de Controlo de Receita para o Sector das Telecomunicações  

clientes existentes e a análise continua da rentabilidade de cada 

cliente e redução dos custos (Barreira et al., 2002); 

EBITDA Iniciais de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and 

Amortizations – São os lucros antes de impostos, juros, 

depreciações e amortizações; 

End-to-End Ou E2E. Perspectiva desde o início até ao fim; 

ERP Iniciais de Enterprise Resource Planning – É um software de gestão 

que integra todos os departamentos e funções da organização num 

único sistema computorizado que pode servir as necessidades 

específicas de todos os departamentos. O objectivo é construir só um 

programa que serve as necessidades de todos os departamentos 

(Barreira et al., 2002); 

Gateway Interface utilizado em comunicações entre redes diferentes, que 

possibilita a adaptação dos sinais e mensagens de uma rede aos 

protocolos e convenções de outras redes ou outros serviços, de forma 

a poder estabelecer-se uma comunicação inteligível (ANACOM, 

2003a); 

GSM Iniciais de Global System for Mobile Communications – Norma 

utilizada em sistemas de comunicações móveis digitais de 2.ª 

geração, nomeadamente na Europa e Ásia. O GSM digitaliza e 

comprime os dados relativos a uma ligação, transmitindo-os através 

de um canal junto com os de outros utilizadores, por via de um 

método de acesso múltiplo por divisão de tempo (ANACOM, 2003a);   

Handover É um mecanismo que permite a passagem de uma chamada de uma 

BTS para outra, mantendo os mesmos níveis de qualidade (Wiley, 

2002); 
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HLR Iniciais de Home Location Register – Base de dados de registo de 

dados dos assinantes utilizados nas redes de comunicações móveis 

(ANACOM, 2003a);   

IN Iniciais de Intelligent Network – É um sistema que pode substituir 

algumas funções de um dos elementos de rede – o comutador, 

nomeadamente através do desenvolvimento e controlo de serviços de 

forma mais eficiente (IEC, 2003); 

Internet Conjunto de redes de computadores interligadas em TCP/IP dispersas 

por todo o mundo, que liga utilizadores a empresas, instituições da 

administração pública, universidades e outros indivíduos, onde estão 

disponíveis servidores de informação e serviços (www, correio 

electrónico, etc.) e a que se pode aceder com um computador, 

através de um fornecedor de serviços (ANACOM, 2003a); 

Kb Iniciais de Kilobyte – Unidade constituída por 1024 bytes (Campos, 

1992);  

Kbps Iniciais de Kilo Bits per second – Kilobytes por segundo (Campos, 

1992); 

MMS Iniciais de Multimedia Messaging Service – Mensagens de texto, 

imagem, animações e som (ANACOM, 2003a); 

MSC Iniciais de Mobile Switching Centre – É o centro de comutação de 

chamadas, cuja função principal é a coordenação do estabelecimento 

de chamadas de e para os utilizadores GSM (Mouly et al., 1992); 

NMT Iniciais de Nordic Mobile Telephony – Sistema da primeira geração 

baseada numa rede celular analógica bastante usada nos países do 

norte da Europa (GSMWorld, 2003); 

Operador Uma empresa que oferece ou está autorizada a oferecer uma rede de 
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comunicações pública ou um recurso conexo (Lei das Comunicações 

Electrónicas, 2004);  

Outsourcing Consiste na utilização significativa de recursos humanos e/ou físicos 

externos, para realizar actividades que, tradicionalmente, seriam 

executadas por colaboradores e por outros activos da própria 

empresa. Exige que haja a transferência para o fornecedor externo da 

responsabilidade de gestão operacional ou diária do serviço em causa 

(Barreira et al., 2002); 

Provisioning Processo de submissão de um comando para activação de um 

serviço na rede (ITS, 2003); 

Recurso 

Conexo 

Recurso associado a uma rede de comunicações electrónicas e ou a 

um serviço de comunicações electrónicas que permitem e ou 

suportam a prestação de serviços através dessa rede e ou serviço, 

incluindo sistemas de acesso condicional e guias electrónicos de 

programas (Lei das Comunicações Electrónicas, 2004); 

Roaming Termo utilizado para designar um acordo livre entre dois operadores 

de comunicações móveis para a utilização de parte da capacidade de 

um desses operadores por outro, tendo em vista a possibilidade de 

estabelecimento (realização e recepção) de ligações, nomeadamente 

a nível internacional (ANACOM, 2003a); 

SCM Iniciais de Supply Chain Management – Sistema focado para o 

atendimento da cadeia de fornecimentos de uma organização, 

envolvendo fornecedores, cotações e compras, assim como o 

relacionamento com os sistemas de gestão e produção. Baseia-se na 

integração da cadeia de valor dos vários parceiros de negócio 

permitindo satisfazer as necessidades dos clientes, partilhando 
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recursos, riscos e custos (Alves et al., 2001). Executam operações 

empresariais tais como a gestão de armazéns, inventariam 

fornecimentos e canais de distribuição (Barreira et al., 2002); 

SMS Iniciais de Short Message Service – Serviço de troca de mensagens 

curtas, comum nas redes de comunicações móveis. Possibilita o 

envio/recepção de mensagens de texto ou de pequenos grafismos 

(ANACOM, 2003a); 

Switch Ver MSC; 

TCP/IP Iniciais de Transmission Control Protocol / Internet Protocol – 

Conjunto de protocolos principais da Internet, nos níveis OSI 4 e 3, 

respectivamente. Integram aplicações como o FTP e o SMTP, entre 

outras (ANACOM, 2003a); 

Usage Comunicações despoletadas pelo utilizador final; 

UMTS Iniciais de Universal Mobile Telecommunications System – Um dos 

sistemas de comunicações móveis de 3.ª geração (3G) que está a ser 

utilizado, em particular na Europa e que integra uma família mais 

alargada: IMT2000 (ANACOM, 2003a); 

WWW Iniciais de World Wide Web – Consiste em software cliente/servidor. 

A WWW utiliza o protocolo HTTP para trocar documentos e imagens. 

É através da WWW que se acede a grande parte da informação 

disponível na comunidade da Internet (ANACOM, 2003a); 
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UM MODELO DE CONTROLO DA RECEITA PARA O SECTOR DAS 

TELECOMUNICAÇÕES 

Rui Jorge Moreira Monteiro 

Mestrado em: Gestão de Sistemas de Informação 

Orientador: Professor Doutor João Confraria Silva 

Provas concluídas em: 21 de Setembro de 2005 

 

Resumo: 

 

O sector europeu das telecomunicações está a enfrentar uma diminuição do 

crescimento do número de clientes. Neste contexto, os operadores adoptaram uma 

estratégia de retenção dos clientes existentes e maximização da receita por eles 

proporcionada. Para isso, foram implementadas actividades de Controlo de Receita 

com o objectivo de assegurar que os eventos gerados pelos clientes se transformam 

em valor para a empresa. Mas esta actividade ainda está pouco desenvolvida e 

incorrectamente implementada, tornando-a pouco eficiente e eficaz. 

O presente trabalho propõe um modelo de Controlo de Receita aplicável às empresas 

de telecomunicações, ajudando-as a reduzir as perdas existentes, que se situam entre 

1 e 15% das receitas de serviço. O modelo possui um conjunto de acções que são 

efectuadas na cadeia de valor da receita e que são apoiadas por diversos factores 

críticos de sucesso. 

O modelo propõe uma abordagem sistémica, até hoje inexistente, e tem como 

objectivo a melhoria da eficiência dos recursos internos dos operadores, como forma 

de garantir a obtenção de valor, anteriormente desperdiçado.  

 

Palavras-chave:Risco, receita, eficiência, estratégia, performance e telecomunicações 
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A REVENUE ASSURANCE MODEL FOR THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR 

Rui Jorge Moreira Monteiro 

Master’s degree in: Information Systems Management 

Orientation: João Confraria Silva (PhD) 

Examination concluded in: September 21st 2005 

 

 

Abstract: 

 

The European telecommunications sector is facing a slowdown on the growth rate of 

subscribers. In this context, operators are adopting a retention strategy of their 

customer base and revenue maximization. 

Revenue assurance activities are being implemented as part of this strategy, assuring 

that all events originated by customers are transformed into value for the company. But 

this activity is still undeveloped and is being incorrectly implemented, making it less 

efficient and effective.  

Currently leakage is estimated to be between 1 and 15% of service revenues. This 

work proposes a revenue assurance model applicable to telecommunication operators, 

helping them to reduce it. The model is based on a group of actions to be performed 

over the revenue chain that are supported by several critical success factors. It is 

based on a systemic approach, not formulated until now, and has the main objective to 

increase the internal resources efficiency, as a way to guarantee more revenues, as a 

result of leakage and waste control. 

 

Key words: Risk, revenue, efficiency, strategy, performance and telecommunications 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  --  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

A análise do detalhe de uma factura de comunicações é algo possível, mas carece de 

disponibilidade de tempo, de uma grande capacidade mental de recordar as chamadas 

realizadas no passado e de coragem para simular tarifários complexos, por exemplo.  

É por isso, que hoje em dia quase ninguém o faz com qualquer tipo de factura (água, 

electricidade, comunicações, gás, auto-estrada, etc).  

 

Então, como se assegura que o conteúdo da factura está correcto e completo? 

O cliente poderá estar a pagar chamadas que não efectuou, outras mal rateadas, 

duplicadas, de zero segundos de duração, etc. O operador poderá não estar a 

facturar todas as chamadas que o cliente realizou, a tarifar incorrectamente ou até 

prestar um serviço que o cliente nunca pediu, ente outros. 

 

Todos perdem. O cliente perde dinheiro, porque vai pagar uma factura que está 

incorrecta e o operador perde dinheiro, porque deixa de facturar comunicações que o 

cliente realizou. Esta situação, é apenas um exemplo do que pode suceder numa parte 

restrita da cadeia de valor da receita do operador, e não é das mais graves. 

 

O modelo de Controlo de Receita proposto neste trabalho permitirá assegurar que a 

factura estará completa e correcta, e, consequentemente, que nenhum dos 

intervenientes do negócio perderá dinheiro. Ele não se restringe apenas a este 

processo específico, mas também a todos os restantes, que compõe a cadeia de valor 

da receita. 
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Num sector que vive dias de mudança, em parte resultante da saturação do número 

de clientes e do decréscimo das receitas por cliente, as estratégias de retenção dos 

clientes existentes e maximização da sua receita emergem. No capítulo II é sintetizada 

a evolução recente do sector das telecomunicações.  

 

O Controlo de Receita faz parte integrante da estratégia organizacional e tem como 

principal objectivo assegurar que o operador não perde receita gerada pelos clientes. 

As estimativas mostram que podem existir perdas entre 1 e 15% da receita de serviço. 

No capítulo III é apresentada uma revisão do estado do conhecimento relativamente 

ao Controlo de Receita no sector das telecomunicações. 

 

Mas esta actividade ainda possui diversas incertezas no seu posicionamento 

organizacional e estratégico, e não é apoiada por uma metodologia sistémica de 

prevenção e reacção baseada no risco. Os desafios a enfrentar são identificados no 

capítulo IV. 

 

O capítulo V descreve o contributo para a melhoria do conhecimento através da 

proposta de um modelo de Controlo de Receita integrado, baseado em acções a 

realizar sobre a cadeia de valor da receita e suportado por factores críticos de 

sucesso. São ainda identificados os impactos esperados, as limitações e as áreas 

para investigação futura. 

 

Este trabalho pretende consolidar a estratégia organizacional de retenção dos clientes 

e maximização da sua receita, com o ambiente interno e externo em mudança, tendo 

como objectivo único: a redução das perdas de receita na cadeira de valor. As 

vantagens serão repercutidas internamente (nos colaboradores e operador) e 

externamente (no accionista, regulador, estado e no cliente). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  --  OO  SSEECCTTOORR  DDAASS  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS    

 

O sector europeu das telecomunicações passa actualmente por um período de 

crescimento menos acentuado em termos de receitas e de número de assinantes, 

apesar do crescimento ser superior à economia e ao peso crescente no Produto 

Interno Bruto. Esta situação é fruto da saturação e liberalização dos mercados, da 

desaceleração da economia, da rotação entre serviços de telecomunicações e da 

indefinição no lançamento de novas tecnologias. Associado a este cenário, está a 

complexidade dos sistemas dos operadores, que são obrigados a adaptarem-se às 

novas tecnologias e a disponibilizar serviços inovadores e cada vez mais complexos. 

Assim, os operadores estão orientados para a retenção dos clientes e maximização da 

sua receita, ao invés das estratégias exclusivas de aumento da quota de mercado. 

 

II.1 - Conceito de telecomunicações  

 

A Lei das Comunicações Electrónicas (2004) define a rede de comunicações 

electrónicas como os sistemas de transmissão e, se for o caso, os equipamentos de 

comutação ou encaminhamento e os demais recursos que permitem o envio de sinais 

por cabo, meios radioeléctricos, meios ópticos, ou por outros meios electromagnéticos, 

incluindo as redes de satélites, terrestres fixas e móveis, os sistemas de cabos de 

electricidade, na medida em que sejam usados para a transmissão de sinais, e as 

redes para a radiodifusão sonora e televisiva, de televisão por cabo, 

independentemente do tipo de informação transmitida. 

 

O quadro 1 resume a evolução das telecomunicações até aos dias de hoje. 
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Quadro 1 - Cronologia dos principais eventos das telecomunicações.1

 
1837: Morse demonstra o telégrafo; 

1847: Telégrafo é usado nas empresas; 

1868: Colocado o 1º cabo transatlântico; 

1876: Alexander Bell inventa o telefone; 

1878: 1ª lista telefónica com 21 nomes; 

1881: 1ª rede pública telefones em Berlim;

1888: 1º telefone público aceita moedas; 

1894: Marconi inventa rádio telégrafo;  

1901: Marconi envia sinal de rádio através 

do oceano Atlântico; 

1904: Invenção do atendedor chamadas; 

1927: Farnsworth constrói a primeira 

televisão eléctrica; 

1935: 1º telefone em automóveis; 

1941: 1ª transmissão por microondas; 

1947: Invenção do transístor; 

1958: Dados enviados através de um 

circuito de telefone; 

1966: É inventado o cabo de fibra óptica;  

1970: Lançamento da Arpanet; 

1974: Nasce a Internet; 

1979: Primeiros telefones celulares; 

1981: NMT Cellular System é lançado nos 

países nórdicos europeus; 

1985: TACS Cellular System é lançado; 

1991: O GSM é lançado na Finlândia; 

1992: WWW lançada por Berners-Lee; 

1999: Aprovados os primeiros standards  

de UMTS; 

2002: NTT DoCoMo comercializa 3G; 

 

II.2 - O contexto nacional  

 

O sector das telecomunicações em Portugal passou recentemente por um período de 

turbulência devido à falência de alguns operadores, às reestruturações e 

consolidações do negócio em diversas empresas, à decisão do não avanço do quarto 

operador de telecomunicações móveis e aos sucessivos adiamentos do início da 

terceira geração móvel.  

                                                 
1 Adaptado de TelecomsAcademy (2002) e Wiley (2002); 
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Existem ainda algumas alterações comportamentais do mercado, que se manifestam 

através da migração do serviço fixo para o móvel, do 2G para o 2,5/3G e da banda 

estreita para a larga (Coimbra et al., 2003) (Lenain et al., 2003). 

 

O sector sofreu ainda com a desaceleração da procura interna, embora de uma forma 

menos abrupta, assim como, com as elevadas taxas de penetração já atingidas (TMN, 

2003). A figura 1 reflecte o peso total no Produto Interno Bruto das receitas do 

mercado nacional de telecomunicações ao longo dos últimos anos.  

 

Figura 1 – Receita total de telecomunicações como percentagem do PIB – Portugal.2
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Portugal possui a taxa de penetração do serviço móvel acima dos 80%, registando 

uma das mais altas taxas de penetração da União Europeia, sendo aproximadamente 

o dobro da penetração da telefonia fixa, com 42,13% no final de Março de 2003 

(ANACOM, 2003b). O serviço móvel gera mais receita do que o serviço fixo e Internet 

juntos. A telefonia fixa continua a perder terreno para as comunicações móveis, com o 

número de clientes e de tráfego a cair (Comunicações, 2003). 

 

                                                 
2 (OECD, 2003); 
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Figura 2 – Evolução dos subscritores de serviços móveis e fixos em Portugal.3
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Para Carlos Tavares (2003), o sector das telecomunicações é um dos que registaram 

maiores progressos na convergência da produtividade com as melhores práticas 

europeias. Portugal é um dos mercados de maior crescimento da Europa Ocidental. 

As grandes oportunidades de crescimento a curto prazo são o mercado de banda 

larga e o serviço móvel de dados (Pyramid Research, 2003). 

 

No mercado fixo, a grande competição nos serviços de voz de curta e longa distância, 

combinada com a migração do fixo para móvel, resultou na diminuição das receitas. 

Devido ao ajustamento das tarifas, a receita por utilizador do serviço de voz residencial 

irá crescer lentamente ao contrário do serviço de voz empresarial, que irá decrescer 

nos próximos anos (Pyramid Research, 2003). 

 

No mercado móvel, a migração de serviços pré-pagos para pós-pagos e o incremento 

da utilização dos serviços de dados e Internet, serão as principais prioridades dos 

operadores móveis. Estes começaram a rentabilizar os seus investimentos nos dados. 

O aumento do ARPU deste tipo de serviços irá contrastar com a diminuição do ARPU 

                                                 
3 (Pyramid Research, 2003); 
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da voz, apesar dos esforços em contrário, através da introdução de novos tarifários e 

de descontos de volume (Pyramid Research, 2003). 

 

A elevada competitividade alcançada em Portugal, reforçada com a entrada do terceiro 

operador móvel em 1998, deve-se basicamente a (Vodafone, 2003): 

• Ajustes tarifários, estimulando a gestão de planos de preços pelos clientes;  

• Elevado número de campanhas promocionais de produtos e equipamento terminal;  

• Forte inovação dos serviços e lançamento de novos produtos; 

• Elevados investimentos na cobertura e capacidades das redes móveis; 

• Atribuição de subsídios para o equipamento terminal, no segmento empresarial. 

 

Para Pereira da Costa (2002) o mercado de telecomunicações está maduro. Para 

fazer face a este estado, sugere a adopção de duas estratégias de mercado: 

1) Crescimento por conquista de quota: Através da adopção de estratégias mais 

ou menos agressivas, que levarão à redução dos operadores no mercado; 

2) Crescimento pela inovação: Através da aposta na diversidade de serviços, 

importando conceitos de outros sectores de actividade e introduzindo-os nas suas 

cadeias de valor. 

 

Pereira da Costa (2002) afirma que a nível operacional, os principais agentes do 

sector devem continuar a privilegiar a melhoria da eficiência operacional, para manter 

ou melhorar a capacidade de geração de fundos, reduzindo os seus níveis de 

endividamento e aumentando a capacidade de sustentação financeira. Os principais 

operadores, fixos ou móveis, devem manter o privilégio das políticas de redução dos 

custos operacionais e dos seus níveis de investimento, devendo centrar-se no que é 

crítico para o negócio e para o desenvolvimento das suas competências futuras. 
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II.3 - O contexto internacional 

 

O mercado de telecomunicações tem tido um papel importante no crescimento da 

produtividade e da tecnologia. Por outro lado, esta indústria tem sido um factor 

essencial nas fracas performances da bolsa de capitais, nos despedimentos, na 

explosão da “dot.com”, resultante do aumento desmesurado do investimento e das 

medíocres decisões de gestão (OECD, 2003) (Commission of the European 

Communities, 2002). O sector tem sofrido uma pressão constante dos mercados 

financeiros devido ao investimento em negócios futuros, como a terceira geração, 

assim como na aquisição de partes do mercado, através de fusões e aquisições. Este 

processo deu origem a um grande aumento de dívida e à consequente degradação da 

sua situação financeira no que respeita ao crédito (Comissão das Comunidades 

Europeias, 2002). 

O retorno a uma indústria “saudável” dependerá do crescimento de mercado e das 

mudanças estratégicas. Para isso, é necessário dar prioridade ao reequilíbrio das 

contas, vendendo actividades não essenciais, explorando novas fontes de receita e 

identificando formas de reduzir despesas no investimento, como revelam os casos de 

partilha de infra-estrutura de rede (Comissão das Comunidades Europeias, 2002). 

Além disso, as entidades reguladoras devem centrar as suas actividades no 

incremento das condições de competição e a implementação de políticas para a 

redução do poder dos operadores dominantes (OECD, 2003).  

 

Apesar do abrandamento do crescimento do sector das telecomunicações, este 

cresceu mais rapidamente do que a economia. A liberalização foi fundamental para 

este crescimento. A abertura dos mercados promoveu a competição, que, por sua vez, 

trouxe a expansão e a inovação dos serviços.  
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Em alguns países da União Europeia, os níveis de saturação no mercado móvel já 

foram atingidos, quatro possuem taxas superiores a 85% (Commission of the 

European Communities, 2002). Bright (2003) e Carrapatoso (2003) afirmam que a 

saturação será decisiva na inversão da estratégia do aumento da base de clientes 

para a redução do churn e para o aumento da receita por cliente.  

  

A nível empresarial, a tendência é para consolidação, emagrecimento e construção de 

marcas internacionalmente conhecidas (Hibberd, 2003) (Lenain et al., 2003). Grandes 

organizações internacionais, como a Deutsche Telecom, Telefónica e Vodafone, 

tentam, através de aquisições parciais ou totais e até de franchising, a construção de 

marcas reconhecidas em qualquer continente. Através da criação destes mercados 

globais, são esperados benefícios tanto para o cliente, ao nível da disponibilização de 

um serviço integrado, como para a empresa, através do aumento das receitas e do 

valor por acção.  

Por outro dado, a consolidação empresarial pode reduzir a pressão competitiva e 

aumentar os preços, devido ao menor número de empresas a operar (Lenain et al., 

2003).  

Os grandes projectos locais apenas têm sucesso aliados a boas alianças 

internacionais. As empresas não se podem limitar a objectivos nacionais. A 

concorrência não é entre portas, mas sim na Europa (Borges, 2003). O dilema é saber 

se os principais aliados não serão também as maiores ameaças.  

 

Na União Europeia durante os últimos dois anos, o ARPU do mercado de retalho e 

empresarial tem vindo a descer, 23% e 20% respectivamente, fruto do incremento da 

competição, também provocado pela entrada de novos operadores, que levaram, por 

exemplo, à redução em mais de 50% das tarifas das comunicações nacionais e 

internacionais (Commission of the European Communities, 2002). Um estudo do 
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Yankee Group (Lonergan, 2004) prevê que após este decréscimo, o ARPU se manterá 

estável nos próximos anos. 

 

O maior desafio dos governos, relativamente à política de telecomunicações, é a 

manutenção dos mercados abertos e competitivos (OECD, 2003), sendo para isso 

essencial o papel do regulador. 

 

II.4 - O regulador do mercado 

 

Em Portugal, o regulador das redes e serviços de comunicações electrónicas é a 

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações. A Lei das Comunicações 

Electrónicas (2004) também define os princípios da regulação do sector: 

a) Assegurar que os utilizadores obtenham o máximo benefício em termos de 

escolha, preço e qualidade; 

b) Assegurar a inexistência de distorções ou entraves à concorrência; 

c) Encorajar investimentos eficientes em infra-estruturas e promover a inovação; 

d) Incentivar a utilização eficiente e assegurar a gestão eficaz das frequências e dos 

recursos de numeração; 

e)  Eliminar os obstáculos à oferta de redes de comunicações electrónicas, de 

recursos e serviços conexos e de serviços de comunicações a nível europeu; 

f) Encorajar a criação e o desenvolvimento de redes transeuropeias, a 

interoperabilidade dos serviços pan-europeus e a conectividade de extremo a extremo; 

g) Assegurar que em circunstâncias análogas não haja discriminação das empresas 

que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas; 

h) Cooperar com a Comissão Europeia e os reguladores da UE, para garantir uma 

prática reguladora e uma aplicação coerente do quadro regulamentar comum; 
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i) Assegurar que todos os cidadãos tenham acesso ao serviço universal definido na 

Lei de Comunicações Electrónicas; 

j) Assegurar um elevado nível de protecção dos consumidores no seu 

relacionamento com os operadores de redes e serviços de comunicações electrónicas; 

k) Contribuir para a protecção de dados pessoais e privacidade; 

l) Promover a prestação de informações claras, exigindo a transparência nas tarifas 

e nas condições de utilização dos serviços; 

m) Responder às necessidades de grupos sociais específicos, nomeadamente com 

deficiência; 

n) Assegurar que seja mantida a integridade e a segurança das redes de 

comunicações públicas; 

 

António Borges (2003) afirma que a regulação do mercado pode assumir duas formas: 

ou um factor de progresso, exigente e de qualidade, ou um travão que acaba por 

contribuir decisivamente para a estagnação. Em Portugal, a ANACOM contribui como 

factor de progresso, decidindo sempre a favor do incremento da competição e na 

implementação de políticas que obtenham benefícios da liberalização do mercado. 

 

II.5 - Os produtos e serviços disponibilizados 

 

A natureza dos serviços e a sua implementação mudou rapidamente. A procura e o 

enfoque nas necessidades dos clientes exige sistemas flexíveis, com maior largura de 

banda, mais controlo sobre os dados e mais inovação. 

Relativamente ao tipo de serviços disponibilizados, a evolução dos serviços no 

mercado móvel e a mobilidade, potenciam a necessidade da Internet móvel, enquanto 

se avizinha sombria a evolução no mercado da voz. Existe a necessidade crescente 

de acesso a aplicações, habitualmente apenas acessíveis através de um computador.  
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A Lei das Comunicações Electrónicas (2004) define serviço de comunicação 

electrónica como o que é oferecido, em geral mediante remuneração, e que consiste 

total ou principalmente no envio de sinais através de redes de comunicações 

electrónicas, incluindo os serviços de telecomunicações e os serviços de transmissão 

em redes utilizadas para a radiodifusão.  

Os principais tipos de serviços existentes são (TelecomsAcademy, 2002):  

• Entretenimento: Exemplos - vídeo, música, jogos e navegação na Internet; 

• Serviços: Exemplos - informativos, compras e bancários; 

• Comunicação: Exemplos - videoconferência, mensagens multimédia, voz e SMS; 

• Empresarial: Exemplos - acesso à intranet, acesso a bases de dados e correio 

electrónico. 

 

O gráfico da figura 3 apresenta a distribuição da receita dos diversos serviços, no 

mercado nacional de telecomunicações. 

 

Figura 3 – Distribuição de receita por tipo de serviço de telecomunicações em 2002.4
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Muitos destes serviços podem não ser criados e geridos pelos operadores, sendo 

fornecidos por parceiros com acesso aos seus sistemas. Nestas situações, existem 
 

4 (IDC, 2003); 
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diversos riscos associados ao controlo de acesso, utilização dos sistemas internos e à 

qualidade dos serviços prestados, assim como na gestão da facturação e cobranças, 

cuja receita será partilhada por duas entidades. 

 

As demonstrações de serviços e aplicações, como a reserva de bilhetes, o 

carregamento de áudio e vídeo, transacções bancárias, serviços baseados na 

localização do utilizador, e muitas vezes a combinação destas capacidades, são o 

testemunho dos esforços contínuos para o desenvolvimento de aplicações cada vez 

mais sofisticadas (Comissão das Comunidades Europeias, 2002). 

 

A complexidade dos estudos de viabilidade, criação, desenvolvimento, transporte, 

facturação e integração contabilística, tornam os serviços numa área critica na 

estratégia dos operadores de telecomunicações. A inovação que é exigida pelo 

mercado também aumenta a complexidade dos mesmos, e assim, o nível de risco a 

que o operador está exposto. 

 

II.6 - A tecnologia 

 

Existem novos desafios tecnológicos criados pelo recente aparecimento de novas 

plataformas de telecomunicações, como o UMTS, por exemplo. Contudo, as novas 

tecnologias são introduzidas num ambiente com tecnologia legada e com complexas 

interfaces entre as tecnologias específicas de telecomunicações (exemplos: MSC, 

HLR e IN) e as plataformas de suporte ao negócio existentes (exemplos: CRM, ERP, 

Facturação e o SCM). Neste contexto, existe um conjunto de novos desafios 

tecnológicos a considerar na definição da estratégia organizacional: 

• Manutenção do elevado número de plataformas e funcionalidades existentes, 

assim como as interfaces entre elas; 
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• Integração de todos os sistemas, de forma a não criar roturas na cadeia de valor 

tecnológica e assegurar a gestão eficiente dos custos; 

• Adaptação dos sistemas e aplicações às novas necessidades do negócio. Os 

sistemas influenciam o lançamento de novos serviços e a satisfação dos clientes; 

• Introdução de melhorias nos sistemas de suporte ao negócio, optimizando os 

recursos existentes; 

• Garantia da disponibilidade e fiabilidade das diversas aplicações centrais e de 

apoio ao negócio; 

• O acompanhamento da evolução tecnológica. Os sistemas devem estar prontos 

para serem substituídos e integrados por outros diferentes; 

Rydin (2003), sugere ainda dois novos desafios:  

• Na engenharia e operações de rede, criação de processos de planeamento de 

redes mais eficazes, a par da optimização das equipas de manutenção e serviços pós 

venda; 

• Realização da avaliação das competências e processos a manter e melhorar, e 

identificar quais os que se deverão endereçar através de subcontratação; 

 

A complexidade de todas as tecnologias envolvidas, torna a gestão dos fluxos que 

existem entre elas, numa tarefa bastante complexa e difícil de gerir. As falhas nestes 

fluxos podem ter três tipos de consequências: 

• Degradação da qualidade do serviço prestado ao cliente; 

• Inviabilização da entrega do serviço; 

• Registo deficiente dos eventos nos sistemas, impossibilitando a identificação 

detalhada do serviço utilizado ao longo da cadeia de valor.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  --  OO  CCOONNTTRROOLLOO  DDAA  RREECCEEIITTAA  NNOO  SSEECCTTOORR  DDAASS  

TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  

 

A conjuntura descrita no capítulo anterior redireccionou os operadores a centrarem o 

seu enfoque na retenção dos clientes existentes, ao invés do aumento da base de 

clientes. Para isso, durante os últimos anos, foram implementadas actividades de 

Controlo de Receita, com o objectivo de assegurar que toda a receita gerada pelos 

clientes é efectivamente recebida.  

Os operadores de telecomunicações poderão estar a perder, entre 1 e 15% da sua 

receita de serviço. Para minimizar estas fugas, foram definidas diversas estratégias 

reactivas e preventivas a implementar na cadeia de valor da receita. 

 

III.1 - A necessidade do controlo de receita 

 

A necessidade do controlo da receita surge devido a condicionalismos estratégicos, 

relacionados com a evolução do mercado, e de factores operacionais, nomeadamente 

a crescente complexidade dos processos e tecnologias dos operadores.  

 

III.1.1 - Factores estratégicos 

 

As compras inflacionadas das licenças 3G e o abrandamento do mercado, fizeram da 

procura de novas fontes de receita, o principal objectivo para muitos operadores. 

Historicamente, os operadores centraram-se na angariação de novos clientes, como o 

principal meio para o aumento de receita. Contudo, o mercado de alguns países 

atingiu elevados níveis de saturação, onde não é mais exequível esta estratégia (Ibbett 

et al., 2001).  
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Os investidores estão impacientes com o declínio das margens de lucro. Ao mesmo 

tempo, os clientes procuram serviços cada vez mais sofisticados. Assim, os 

operadores estão sobre pressão constante. Os elementos chave para a definição de 

estratégias futuras são os sistemas e processos internos (Connexn, 2002) e a relação 

com os parceiros de negócio (Phillips, 2004). 

Shilo et al. (2001), identifica a complexidade dos processos de negócio envolvidos em 

toda a cadeia de receita como causa para a implementação de actividades de Controlo 

de Receita. Os novos e complexos sistemas e tarifários associados (Phillips, 2004), o 

elevado número de clientes e o aumento das relações de interligação, são também 

causas potenciais de perda de receita. Estas perdas têm repercussões em quase 

todas as áreas de negócio, como o marketing, finanças e os sistemas de informação, 

por exemplo. 

 

Além da envolvente externa e da complexidade dos processos de negócio, a Connexn 

(2003a) afirma que os operadores enfrentam ainda falhas ou ausências de 

automatização e dificuldades de integração dos sistemas operacionais, de apoio ao 

negócio e das infra-estruturas de rede heterogéneas. Muitos, possuem uma amálgama 

de sistemas novos e legados, que contribuem para um número crescente de erros nas 

operações, devido a inúmeras fontes de dados, falhas na integração e propagação de 

erros de uns sistemas para outros.  

 

Os operadores movem assim, as suas estratégias para optimizar a cadeia de valor da 

receita ao invés do aumento de clientes. Medidas para a identificação, prevenção e 

correcção da perda de receita são agora prioritárias e podem fazer a diferença entre o 

sucesso e o fracasso. Ao conjunto dessas acções dá-se o nome de Controlo de 

Receita. 
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III.1.2 - Factores operacionais 

 

O Controlo de Receita tem um papel fundamental nesta nova orientação estratégica. 

Além de todas as medidas que se tomarão para o aumento da receita, é fundamental 

assegurar aquela que já existente. Essa necessidade será mais importante, quanto 

maior for o impacto financeiro envolvido. Os operadores de telecomunicações não 

revelam a percentagem de receita que estão a perder. Provavelmente, grande parte 

deles não a quantificou, porque não a conseguiu identificar. Apenas um operador do 

norte da Europa, admitiu que estaria a perder 1% da sua receita (Styf, 2003). 

 

Estimativas relativas à percentagem de receita perdida surgem por parte de empresas 

de auditoria e consultoria, identificadas através de questionários realizados aos 

gestores ou de experiências obtidas. As estimativas de perda de receita do mercado 

de telecomunicações constam no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Estimativas de perda de receita. 

Empresa Estimativa de receita de serviço perdida 

Deloitte & Touche5 Entre 1 e 10 % 
IBM6 Entre 2 e 5 % 
PWC7 Entre 2 e 10 % 
Lucent8 Entre 2 e 15 % 
CONNEXN9 Entre 3 e 11 % 
Chorleywood10 Entre 4 e 12 % 
TMNG11 Entre 5 e 11 % 
Azure12 Até 13,7 % 

                                                 
5 (Touche, 2001); 
6 (Carreira, 2003); 
7 (PwC, 2000); 
8 (Lucent, 2003); 
9 (Connexn, 2003a); 
10 (Ibbett, 2001); 
11 (Sanders, 2003a); 
12 (Milner, 2003); 
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Estas estimativas possuem valores significativos, mesmo se estes situarem nos níveis 

mínimos apresentados.  

 

Clientes que representem entre 1 e 15% da receita de uma organização, merecem 

toda a sua atenção e, provavelmente, têm gestores dedicados. O Controlo de Receita 

é um desses “clientes”.  

Se for considerado o valor mínimo de 1%, ou até inferior, a receita envolvida é 

bastante significativa e pode compensar o esforço requerido para implementar um 

programa de Controlo de Receita. 

 

Por muito pequeno que seja o ponto de fuga, este poderá ter um impacto significativo 

nos operadores, especialmente em ambientes bastante competitivos.  

 
Exemplo prático:  
 
O impacto estimado no ARPU do maior operador móvel português, a TMN (2003) 
pode ser de: 
 

Quadro 3 – Impacto no ARPU da TMN.13

 
1% 8% 15%

ARPU 27,1 26,8 25,0 23,1
Perda estimada

 
 
O impacto negativo no ARPU varia entre o decréscimo de € 0,30 (para 1% de perda) e 
€ 4,0 (para 15% de perda).  
 

 

De forma mais detalhada, é possível verificar na figura 4 quais são as áreas 

operacionais mais afectadas com perda de receita. 

 

 

 
 

                                                 
13 A presunção de perda de receita na TMN é meramente exemplificativa; 
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Figura 4 – Causas de perda de receita nos operadores de telecomunicações.14

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Existe consenso em definir a usage, o tarifação e a facturação como os responsáveis 

por entre 40 a 70% de perda de receita.  

A usage é responsável, em média, por 41% das perdas. Nesta rubrica incluem-se 

todos as dificuldades relacionadas com a geração, recolha e envio dos registos 

detalhados das telecomunicações, nomeadamente registos: corrompidos; não criados; 

perdidos; atrasados; incorrectos; incompletos e enviados para o local errado. 

 

Os registos detalhados são o elemento básico das tecnologias de telecomunicação, e 

é com eles, que os sistemas de tarifação e facturação cobram os clientes. Segundo o 

estudo da Azure (Milner, 2003), 57% dos operadores que responderam, indicam que 

estão preocupados com a gestão destes registos. 

 

                                                 
14 Adaptado de PWC: PwC (2000); LUCENT: Lucent (2003); CONNEXN: Connexn (2003a); TMNG: 
Sanders (2003a) e AZURE: Milner (2003); 
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A tarifação (processo de aplicação de um valor ao registo de telecomunicação) e a 

facturação (cálculo e expedição da factura para o cliente) representam, em média, 

20% do valor da perda de receita.  

Após a recolha dos registos de todos os sistemas, estes são tratados de forma a 

serem apresentados na factura. Muitos dos registos são descartados, por não serem 

importantes para a tarifação e/ou facturação.  

Os erros mais comuns são na tarifação, aplicação de descontos, arredondamentos, 

gestão dos pacotes de minutos e aplicação de débitos recorrentes.  

Estes dois processos assumem vital importância na cadeia de receita, sendo, por isso, 

considerados pontos fundamentais para controlo. São aqueles onde actualmente se 

realizam a quase totalidade de controlos detectivos. 

 

A fraude interna e externa e as acções de cobrança, seguem-se com 15 e 13 % de 

perda respectivamente. A fraude interna (colaboradores do operador) e externa 

(utilizadores do serviço) permite que sejam aproveitadas fragilidades dos controlos 

existentes, contornando e prejudicando a cadeia de valor da receita.  

As falhas no processo de cobrança podem levar os operadores a não conseguir cobrar 

e receber a receita. Elas podem ser originadas na ausência de controlos adequados 

nos ciclos de cobrança.  

 

Também são identificados pontos de perda nas actividades anteriores e posteriores às 

tecnologias de rede e aos sistemas de informação, nomeadamente o processo de 

criação de serviços, nos departamentos de marketing / desenvolvimento de produtos e 

nos processos de venda. A incorrecta definição de um serviço e a ausência de testes 

exaustivos por parte de todas as entidades responsáveis, antes da sua introdução no 

mercado, pode traduzir-se em erros na cadeia de valor, como por exemplo, a 
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impossibilidade de disponibilizar ou facturar o serviço. Este processo deve ser 

transversal à empresa, incluindo a área do Controlo de Receita. 

 

Quase todos os estudos apresentados identificam as perdas de receita após as 

tecnologias de rede, nomeadamente nos sistemas de mediação e de facturação. 

Nenhum deles indica, explicitamente, que nas tecnologias de rede existe perda de 

receita, nomeadamente nos comutadores, nas plataformas de controlo e identificação 

de utilizadores e nos gateways de saída do operador. Apenas é referido o processo de 

provisioning e de geração dos registos detalhados das comunicações no comutador. 

 

De acordo com o estudo da Azure (Milner, 2003) são identificadas novas áreas onde o 

Controlo de Receita tem especial importância: 

• A nova arquitectura tecnológica da terceira geração móvel; 

• As redes baseadas em comutação por pacotes e de banda larga; 

• Entrega de conteúdos aos utilizadores finais. 

O Sarbanes-Oxley Act of 2002 (2002), apresenta ainda uma preocupação emergente: 

• O reporte financeiro incorrecto das operações da empresa. 

Estas últimas quatro áreas são preocupações emergentes e podem ser consideradas 

e integradas numa estratégia global de Controlo de Receita. 

 

III.2 - A definição de Controlo de Receita 

 

A definição de Controlo de Receita não é matematicamente exacta e comum em todo 

o universo das telecomunicações. A emergência do tema leva a diversas 

interpretações e formas de a implementar. Contudo, existe unanimidade em definir o 

objecto central: assegurar receita.  
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As definições de diversos operadores e consultores mundiais complementam-se. A 

Vodafone Portugal define esta actividade de forma simples: 

 

“Assegurar que todos os serviços vendidos ao cliente foram correctamente entregues, 

facturados e pagos, de acordo com os requisitos previamente estabelecidos.” 

(Monteiro, 2003)  

 

A ênfase é colocada em “assegurar”, “serviços” e “correctamente”. Assim é identificada 

a acção, o objecto e a finalidade da actividade, respectivamente. Assegurar (acção), 

porque se trata de uma verificação de processos estabelecidos, ou a implementação 

de novos inexistentes, com entradas e saídas conhecidas, nomeadamente aqueles 

relacionados com a prestação de serviços (objecto). Correctamente (finalidade), 

porque esta actividade deverá incidir na certificação de que estes processos estão a 

ser executados de forma correcta, isto é, de uma forma precisa, completa e de acordo 

com normas estabelecidas. 

A British Telecom define com mais exactidão o conceito de “correctamente” e adiciona 

o conceito de temporalidade à actividade: 

 

“É um processo para verificar, desde o início ao fim, a integridade, exactidão e 

precisão da captação, gravação, facturação e reporte de todas os eventos que se 

transformam em receita desde o pedido do cliente até à cobrança.” (Tuerena, 2003)             

 

A temporalidade é clara, desde o início até ao fim. A acção decorre em toda a cadeia 

de valor da receita, iniciando-se antes do serviço ser concebido, terminando após o 

serviço ter sido entregue, pago e contabilizado. Pretende-se verificar se as actividades 

de captação, gravação, facturação e reporte dos eventos utilizados pelos clientes 

estão a ser executadas sem erros, de forma exacta e integra e precisa. 
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A Eurotel e a Turkcell, respectivamente, adicionam a forma de executar a actividade: 

 

“É um conjunto de actividades, processos, procedimentos e conhecimento humano, 

suportado pelas tecnologias de informação, que, todos juntos, protegem e maximizam 

a receita.” (Plechacek, 2002)  

 

“Controlo de Receita = Conhecimento + Dados + Processos + Ferramentas.”  

(Asil, 2003)  

 

Com a implementação de processos que recolhem, analisam e reportam dados, 

auxiliados por ferramentas, normalmente baseadas em tecnologias de informação, é 

possível, através do conhecimento humano, verificar se os fluxos da cadeia de valor 

estão íntegros e completos. 

Finalmente, a Connexn indica o local onde esta actividade deve ser efectuada: 

 

“É o esforço para assegurar que os processos, práticas e procedimentos maximizam a 

receita. Envolve precisão, exactidão e disponibilidade dos dados. Cruza todos os 

departamentos.” (Connexn, 2002) 

 

O Controlo de Receita é uma actividade complexa e não exclusiva de um 

departamento. Todos estão, directa ou indirectamente, relacionados com ela, dado 

que quase todos pertencem à cadeia de valor da receita.  

Exemplos de actividades/áreas envolvidas: concepção (marketing / desenvolvimento 

de novos produtos), desenvolvimento (engenharia de rede / tecnologias de 

informação), disponibilização (engenharia de rede), promoção (marketing), gestão 

(gestão de clientes / canais de distribuição), facturação (tecnologias de informação), 

cobrança (tesouraria / cobranças / crédito) e contabilização (contabilidade) do serviço. 
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Todas as definições se complementam e possuem o mesmo objectivo final, no entanto 

a forma de implementação difere de organização para organização. 

A representação figurada mais conhecida do Controlo de Receita é apresentada na 

figura 5. 

Figura 5 – Representação do Controlo de Receita.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Funil”: Ponto de entrada dos eventos que se poderão transformar em receita; 

 “Tubo”: Todos os processos, pessoas e tecnologias da cadeia de valor da receita; 

 “Torneira”: A receita recebida pelos serviços prestados;  

 “Gotas”: A receita perdida. 

 

Apesar de ser uma representação simplista, ilustra de forma eficaz a definição de 

Controlo de Receita. O objectivo final é a eliminação das “gotas”, através da melhoria 

dos processos, tecnologias e gestão dos recursos humanos do “tubo”, da verificação 

de que o “funil” está pronto para receber os eventos desencadeados pelo cliente e, 

finalmente, assegurar 

e

                                                

€  €  € € 
€ € 

 
90 % !? 

100% 

 

•

•

•

•

que a receita chegou na sua totalidade aos sistemas do 

op rador. 

 
15 (Monteiro, 2004); 
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III.3 - A localização na empresa 

uantificadas no quadro 4: 

ntrolo de Receita

 

Um dos temas discutidos internacionalmente, é o posicionamento da actividade de 

Controlo de Receita dentro dos operadores de telecomunicações. Não há consenso 

sobre como e onde deve ser exercida, talvez porque a sua função não esteja 

claramente definida. Existem duas perspectivas distintas relativamente à forma de 

actuação, q

a) Departamento exclusivo de Co : Possui uma chefia e uma equipa 

xclusivamente dedicada a esta actividade. Como o Controlo de Receita é exercido e

exclusivamente por esta equipa em toda a cadeia de valor, este departamento está 

fortemente dependente de outros, possuindo diversas interfaces com eles; 

b) Actividades desenvolvidas transversalmente na organização: A actividade de 

Controlo de Receita é exercida por todas as áreas que cruzam com a cadeia de valor 

da receita, não existindo um departamento central que dirija as operações. Cada 

colaborador, na execução das suas tarefas diárias, tem a responsabilidade de 

identificar e implementar controlos na cadeia de receita, pela qual é responsável.  

 

Quadro 4 – Como é exercida a actividade de Controlo de Receita. 

Como é exercida a actividade de Controlo de 
Receita ? 

PwC16 D&T17 Azure18

Departamento exclusivo   83% 43% 54% 
Função transversal na organização 17% 57% 46% 

 

A existência de um departamento exclusivo de Controlo de Receita permite a obtenção 

de uma visão global da cadeia de valor da receita, desde o seu início até ao fim. Por 

                                                 
16 PWC: (PwC, 2002): período – 2002; amostra – 18 empresas de telecomunicações dos EUA;  
17 D&T: (Touche, 2001): período - Outubro a Novembro de 2001; amostra - 16% de empresas de banda 
larga, 56 % de telefonia fixa e 48% de telefonia móvel;   
18 AZURE: (Milner, 2003): período – 2003; amostra - 50 operadores mundiais, 14% incumbentes, 28% 
operadores móveis e 58% novos operadores;  
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outr n egue 

estar envolvida, em to da cadeia. A 

justi re dedicados a f s tí de Controlo de 

eceita, mas têm essa responsabilidade no desempenho das mesmas. Contudo, 

idente Financeiro e Vice-presidente da Tecnologia (Germek, 2002); 

) O Vice-presidente Financeiro deve liderar e possuir na sua estrutura hierárquica, a 

clientes, rede e 

nsão da 

Um inquérito efectuado pelo autor, resumido no quadro 5, permite verificar que grande 

o lado, não possibilita a existência de conhecime tos detalhados, nem cons

das as actividades visão transversal é assim 

ficada. Os recursos não estão semp unçõe picas 

R

existe o perigo dos handovers entre processos não serem controlados e das funções 

de Controlo de Receita não serem exercidas, por falta de orientação e controlo 

globais. 

 

Além da indefinição da forma de como deve ser exercida, também existe indefinição 

da sua localização hierárquica. Basicamente existem duas correntes: 

a) A gestão da actividade deve pertencer à gestão de topo, nomeadamente o 

Presidente. A responsabilidade de detectar e resolver fugas de receita deve ser do 

Vice-pres

b

função de Controlo de Receita, com o envolvimento das diversas unidades de negócio 

da empresa, como por exemplo: marketing, serviço de apoio a 

interligação, que tornam as actividades mais eficientes (Ryan, 2000). 

 

Existe uma correlação entre a actividade de Controlo de Receita e a dime

empresa de telecomunicações. Tendencialmente, quanto maior e mais madura é a 

empresa, mais pessoas tem atribuídas a esta actividade. As empresas mais 

pequenas, apesar de considerarem o tema importante, dedicam-lhe menos tempo e 

recursos (Levine, 2000). 

 

parte dos operadores contactados, possui actividades de Controlo de Receita na 

dependência da área financeira: 
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Quadro 5 – Localização da área de Controlo de Receita em alguns operadores.19

Operador Outsourcing P20 VPT21 VPO22 VPF23

Belgacom  Bélgica   X   
British Telecom Reino Unido X     
Turkcell  Turquia  X    
SFR  França    X  
TMN  Portugal     X 
T-Mobile Reino Unido     X 

Hungria      X 
Irlanda   X   

Vodafone 

 
Japão      X 
Portugal     X 
Reino Unido    X  
Grécia     X 

 

temen l onde se encontre, e como é  

 a activid ontrolo de Receita eve ter s pre o poio incondicio al 

stão de to  apoio confere-lhe isibilidad e gar nte-lhe s me

os para a execução das suas tarefas. 

 

ção de lo de Receita 

Para Geppert et al. estor de Controlo de Receita não tem de ser 

onhecedor profundo de todos os processos. Ele deve agir como coordenador, 

Independen te do loca  d  exercida e da dimensão do

operador, ade de C d em  a n

da ge po. Este  v e a  o ios 

necessári

III.4 - A fun  Contro

 

 (1999), o g

c

integrador e facilitador do risco. O Controlo de Receita é, fundamentalmente, gestão 

dos riscos associados à receita. As principais funções de Controlo de Receita são:  

• Identificar os riscos relacionados com toda a cadeia de valor da receita, 

identificando pontos de controlo nos locais críticos; 

                                                 
19 Inquérito realizado pelo autor durante os meses de Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004; 
20 P: Presidente, ou função similar; 
21 VPT: Vice-presidente de Tecnologia, ou função similar; 
22 VPO: Vice-presidente das Operações, ou função similar; 
23 VPF: Vice-presidente Financeiro, ou função similar; 
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• Desenvolver controlos para mitigar esses riscos, para que a perda de receita 

 Partilhar o conhecimento

possa ser detectada e prevenida; 

•  sobre os riscos e sobre a actividade de controlo; 

• Desenvolver métricas para monitorizar a evolução dos pontos de controlo ao longo 

da cadeia de valor da receita; 

• Avaliar o impacto de novos produtos e definir os critérios de aceitação dos 

mesmos, verificando o impacto na receita após a sua disponibilização ao cliente; 

• Reportar os resultados à gestão de topo e aos departamentos envolvidos; 

Tuerena (2003) acrescenta uma nova função: 

• Rever o desenho de requisitos, não apenas de novos produtos e serviços, mas 

também de processos e sistemas, para que sejam assegurados os handovers entre os 

mesmos; 

Smith (2002) acrescenta ainda a necessidade de: 

• Criar métricas de cálculo da receita perdida, com o objectivo de normalizar no 

fu ados na 

 identificação e medição dos riscos que 

étricas que monitorizam o seu progresso.  

s recentes acontecimentos relacionados com as falências e escândalos financeiros 

nos Estados Unidas da América, corromperam a confiança nos relatórios financeiros, 

mercado das telecomunicações as fórmulas de medição das perdas. 

 

A nção de Controlo de Receita baseia-se na identificação dos riscos, base

avaliação da cadeia de valor da receita. Após a

representam uma perda de receita maior, é necessário assegurar, em conjunto com os 

restantes departamentos da empresa, que os controlos são implementados e que 

existem m

 

III.5 - O novo contexto do Governo das Sociedades  

 

O
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na gestão das organizações e na integridade dos mercados. Estes escândalos tiveram 

diferentes causas: decisões erradas de gestão, camuflagens financeiras e 

investimentos avultados, seguidos correcção em baixa pelo mercado (Witherell, 2002). 

O governo das sociedades é um elemento fundamental no crescimento e melhoria da 

eficiência económica, assim como no estabelecimento de uma relação de confiança 

om os investidores. Uma boa estratégia de governo das sociedades proporciona os 

tivos que são do interesse da 

rganização, dos seus accionistas e participantes, facilitando uma monitorização 

dades (OECD, 2004): 

stas; 

 Assegurar o tratamento equitativo de todos os accionistas; 

activa; 

 Assegurar um reporte atempado e preciso; 

c

incentivos necessários para a gestão perseguir os objec

o

efectiva. A presença de um sistema de governo das sociedades ajuda a fornecer um 

bom grau de confiança entre todos os intervenientes e o mercado (OECD, 2004) 

(Comissão Europeia, 2003). 

Embora o conceito e o objectivo final sejam os mesmos, existem diversas perspectivas 

sobre o governo das sociedades, nomeadamente: 

 

- OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

 

Os governos dos países da OCDE aprovaram, no início de 2004, a revisão dos 

princípios de governo das sociedades, adicionando novas recomendações, no intuito 

de reconstruir e sustentar a confiança nas organizações e nos mercados bolsistas. 

As seguintes directivas serviram de base aos vários países para criarem a sua própria 

política de governo das socie

• Promover a transparência e a eficiência dos mercados; 

• Proteger e facilitar o exercício dos direitos dos accioni

•

• Reconhecer os direitos dos colaboradores, encorajando a sua cooperação 

•
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• Monitorizar as actividades e a responsabilização do reporte financeiro.  

 

 - EUA: Estados Unidos da América 

 

O Congresso dos EUA emitiu o Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA). Esta lei visa 

nas organizações cotadas 

Sarbanes-Oxley Act of 

o;  

 Reforço da divulgação de informação;  

e;  

 Agravamento das penas para crimes relacionados com demonstrações financeiras 

2 e 404 reforçam a ênfase nos controlos internos sobre as actividades 

ponsabilização do Presidente e 

nção desses controlos. 

escente tendência no sentido das empresas europeias operar a nível 

ão em curso dos mercados 

estabelecer medidas efectivas de governo das sociedades 

na bolsa norte-americana. As suas principais medidas são (

2002, 2002):  

• Criação de um organismo que vigia os auditores;  

• Reforço da independência do auditor extern

• Regulamentação das responsabilidades da gestão;  

•

• Prevenção dos conflitos de interess

•

e fraudes;  

• Aumento as penas para crimes de “colarinho branco”. 

 

As secções 30

que se reflectem nos relatórios financeiros e na res

Vice-presidente Financeiro pela avaliação e manute

 

- UE: União Europeia 

 

A UE considerou a necessidade de regulamentar o governo e o direito das sociedades 

devido à cr

transfronteiriço, no âmbito do mercado interno; à integraç
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de capitais europeus; ao rápido desenvolvimento das novas tecnologias de informação 

a, 2003).  

ste plano de implementação faseada, possui um capítulo dedicado ao governo das 

omo prioridades (European Commission, 2003a): 

 Reforço da divulgação das políticas de governo das sociedades;  

 

a melhoria das 

atestando que a organização possui controlos 

e a informação constante dos relatórios 

I.6 - Formas de perda de receita 

003b): 

e comunicação; ao alargamento da UE para vinte e cinco países e ao impacto nefasto 

dos recentes escândalos financeiros. Para isso, foi criado o Plano de Acção, para 

promover a eficiência e a competitividade das empresas (Comissão Europei

E

sociedades e que tem c

•

• Reforço os direitos dos accionistas; 

• Modernizar o Conselho de Directores;  

• Criar um fórum europeu de governo das sociedades, que incentive a convergência 

e coordenação dos códigos nacionais. 

 

Estudos da Comissão Europeia demonstram que as organizações com bons princípios 

de governação conseguem ter um desempenho 3% superior ao das suas rivais

(European Commission, 2003b).  

 

As actividades de Controlo de Receita podem contribuir para 

estratégias de governo das sociedades, 

nas suas actividades operacionais e qu

financeiros é correcta, completa e precisa, reflectindo o resultado dessas actividades.  

 

II

 

Grande parte da receita, que compõe os relatórios financeiros, pode ser subdividida 

em dois componentes (Connexn, 2
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1) Comunicações: São os detalhes das comunicações que representam transacções 

financeiras específicas. Estes registos representam milhões de transacções, sendo 

processadas por diversas tecnologias, participando em inúmeros processos internos, 

aumentando assim o risco de perda. Exemplos: registos de voz e dados; 

2) Receitas recorrentes: São os outros tipos de receita debitados periodicamente ao 

 tipo de receita está sobre controlo, exige uma 

onitorização permanente. Exemplos: assinatura mensal e subscrição de serviços de 

iata e clara de perder receita. Traduz-se na correlação 

as com 

ase em dados históricos. 

cliente. A certificação de que este

m

alerta. 

Podemos ainda acrescentar: 

3) Receitas não recorrentes: São as receitas ocasionais, provocadas, por exemplo, 

por campanhas, penalidades por incumprimento contratual, decisões judiciais ou 

prestação de serviços de apoio ocasionais, como a reactivação de um serviço. 

 

É sobre estes tipos de receita que existe o risco directo ou indirecto de perda. 

 

III.6.1 - Perda directa 

 

É a forma mais simples, imed

directa entre a perda de dinheiro e os erros na cadeia de valor da receita. A perda 

directa é mensurável através da contabilização da receita esperada. Na 

impossibilidade de medir a perda, é frequente o recurso ao uso de estimativ

b

Exemplo prático: 

Os registos de telecomunicações são recolhidos periodicamente pelo dispositivo de 

mediação. Durante a transmissão e/ou descodificação pode ocorrer a corrupção de um 

ficheiro. O conteúdo desse ficheiro não vai ser cobrado aos clientes, podendo implicar 
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o pagamento de interligação a fornecedores, assumindo assim um custo sem 

contrapartida na receita. 

 

A perda directa está fortemente relacionada com os erros transaccionais, quer na 

gestão dos eventos geradores de receita, originados nos clientes (exemplo: registo 

comunicações), quer dos originados pelo cliente (exemplo: detalhado de tele

pagamentos). Além disso, a perda directa também pode ser originada em erros 

internos de desenho processual ou de execução (exemplo: não débito de um serviço 

prestado, que foi pedido pelo cliente ao serviço de apoio a clientes). 

 

III.6.2 - Perda indirecta 

 

Na perda indirecta de receita não existe uma correlação imediata e clara com a perda 

de dinheiro. Existe a possibilidade, se ocorrerem determinados pressupostos, de se 

criarem condições para o não uso dos serviços pelos clientes/potenciais clientes. 

Desta forma, a perda de receita não é efectiva e imediata, mas potencial.  

Exemplo prático: 

A má qualidade do serviço de suporte a clientes pode ser um factor que influencia a 

escolha de um operador de telecomunicações. Se este tipo de serviço for prestado de 

forma deficiente, o cliente pode difundir esta imagem a potenciais clientes e, assim, 

induzi-lo a comprar o serviço de telecomunicações a outro operador.  

 

A perda indirecta está fortemente relacionada com as atitudes que os clientes ou 

potenciais clientes podem vir a tomar e que prejudicam as receitas do operador, sendo 

por isso difícil de identificar e quantificar. Além disso, e tal como na perda directa, 

 provocada pelas políticas internas, nomeadamente se a sua também pode ser
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execução implicar indirectamente a diminuição de receitas (exemplo: a incorrecta 

identificação de um cliente, pode não permitir a sua facturação). 

 

Apesar da perda directa ter uma consequência imediata, as actividades de Controlo de 

eceita devem ser executadas de forma a prevenir e detectar ambas. Em certas 

s pontos de perda de receita estão distribuídos ao longo de toda a cadeia de valor, 

ças e dos pagamentos (Tulloch, 2003). 

 Controlo de Receita não é apenas 

entrado entre o comutador de chamadas e a facturação, mas sim em todos os 

R

situações, a fronteira entre a perda directa e indirecta é ténue. O modelo proposto no 

capítulo V atribui prioridades de actuação baseando-se no risco associado a cada 

situação. 

 

III.7 - Áreas de actuação do Controlo de Receita 

 

O

desde da gestão de pedidos à receita cobrada, das vendas e marketing às acções de 

cobrança, da proposta à verificação da factura. As perdas de receita podem ocorrer 

mesmo antes de uma chamada ter sido efectuada, por exemplo, na obtenção dos 

dados do cliente no ponto de venda. Estes dados são críticos para o processamento 

das cobran

 

Recentemente, os operadores reconheceram que o

c

sistemas e processos ao longo da cadeia de valor.  

 

De forma esquemática, a figura 6 representa a cadeia de valor da receita. Poderá 

existir perda directa ou indirecta de receita nos vários elementos que a constituem. 
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Figura 6 – Cadeia de valor da receita.24

III.7.1 - Gestão de clientes 

Esta área é responsável p ente através do marketing 

xempl  criação de novos serviços e 

rifários, prospecção e análise do íveis etc.) 

 do dese s p sos e tem  su tão (exemplos: 

efinição dos sistema e CRM ue su tem a gestão, nição  processos de 

tendimento, de criação de um cliente

s principais pontos de perda de receita são: 

 cliente no operador: Os dados do cliente são essenciais 

ara um conhecimento mais profundo de todas as suas características, 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

ela gestão do cliente, nomeadam

(e os: implementação de programas de fidelização,
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 do

s d

s n
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defi

de satisfação, 

ges

 dos

e nvolvimento roces

 q

 sis

por

as de apoi a 

d

a , etc.). 

O

• Processo de registo do

p

nomeadamente o endereço, idade, profissão, método de pagamento e outras 

características pessoais, profissionais e fiscais. Estes dados são fundamentais para 

definir o perfil de risco, que indica, por exemplo, o nível de crédito a oferecer, além de 

serem fundamentais para a correcta facturação e recebimento de receita.  

 

 

 

 
24 Adaptado de Shilo et al. (2001), Baker et al. (2002), Asil (2003), Styf (2003), Sanders (2003b) e 
Maynard (n.d.); 
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Exemplo prático: 

Se um endereço estiver errado, o cliente não vai ser facturado adequadamente e a 

factura vai chegar-lhe com atraso, em virtude de ter sido devolvida pelos correios, de 

lhe ter sido efectuado outro contacto e de lhe ter sido reenviada, com todos os 

correspondentes encargos financeiros para o operador. O impacto na receita pode ser 

calculado pelo custo de oportunidade, ou seja, pelo valor que o operador deixou de 

ganhar se tivesse recebido mais cedo. 

• Desenvolvimento de novos serviços e tarifários: A gestão de clientes também é 

sponsável pela definição dos serviços e tarifários a disponibilizar. A incorrecta 

ode traduzir-se em perda de receita, nomeadamente através da 

re

definição destes, p

disponibilização de serviços que não são, ou são incorrectamente facturados. Neste 

último caso, não foi assegurado que existiam todas as condições para que o serviço 

fosse facturado correctamente.  

Exemplo Prático: 

Um operador europeu ofereceu gratuitamente MMS aos seus clientes, pela 

impossibilidade de os facturar.  

• Prevenção do churn: O Controlo de Receita disponibiliza informação que permite 

a implementação, pelas áreas competentes, de medidas pró-activas de retenção de 

clientes, evitando a sua saída do operador e a consequente perda de receita.  

 

A Gestão de Clientes é o elo que liga os clientes aos processos e tecnologias das 

etapas seguintes. As actividades de Controlo de Receita devem certificar-se que 

ondições necessárias para receber e reter o cliente, além de lhe existem todas as c

oferecer serviços de qualidade. 
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III.7.2 - Gestão de rede 

 

Esta área é responsável pela gestão de todos os elementos de rede, nomeadamente 

dos aqueles anteriores ao dispositivo de mediação de telecomunicações. 

formam em receita. São os elementos de rede que 

eram e gravam estas transacções, pelo que é da responsabilidade do Controlo de 

 estão a ser de forma completa (o processo foi executado do 

icio até ao fim, sem ausência de dados) e precisa (os dados que são gerados e 

dos com a 

uncionamento destes 

to

Os principais problemas relacionados com perda de receita são: 

• Gestão dos registos detalhados de telecomunicação: É um processo com 

impacto directo na perda de receita. Estes registos são o elemento básico das 

telecomunicações que se trans

g

Receita assegurar que o

in

gravados são exactos e sem erros); 

• Gestão operacional: Existem outros tipos de problemas, não relaciona

gestão dos registos, que podem ocorrer e afectar o normal f

sistemas, provocando assim oportunidades para perda de receita. O Controlo de 

Receita deve intervir de forma a assegurar que existem processos de contingência 

para evitar impacto na receita. 

Exemplo prático: 

As intervenções para actualização de software de uma plataforma de controlo de 

serviços pré-pagos podem necessitar de um período em que não se consiga controlar 

o saldo do cliente. Durante este período o saldo disponível não vai ser decrementado, 

constituindo uma perda directa de receita. 

• Fraude: Este tipo de perda está relacionado com a intervenção humana, que 

adultera os processos, para obter favorecimento destes. O Controlo de Receita deve 

assegurar que estas intervenções não autorizadas, sejam detectadas, corrigidas e 

prevenidas atempadamente. 
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Exemplo prático: 

A alteração directa do perfil de um cliente na rede, pode provocar que este não seja 

facturado pela utilização dos serviços que usou.  

 

Nos elementos de rede, o Controlo de Receita deve assegurar de que existem 

ção do cliente, e de todos os seus 

erviços, nos elementos de rede e de facturação, de acordo com o existente nos 

 não facturação total (pelo 

erviço completo) ou parcial (apenas de alguns serviços suplementares), apesar do 

 na rede e a usar o serviço.  

xemplo prático: 

controlos na gestão dos registos detalhados de telecomunicações, na gestão 

operacional destes e na detecção e prevenção de fraude. 

 

III.7.3 - Provisioning 

 

Esta área específica e sensível situa-se entre os sistemas de CRM e os elementos de 

rede e de facturação. É responsável pela activa

s

sistemas de CRM. São fluxos de informação complexos com diversas interfaces. A 

falha de um fluxo provoca danos imediatos nas seguintes áreas: 

• Facturação: Os fluxos em erro podem reflectir-se na

s

cliente continuar activo

E

Um comando de desactivação de um serviço, enviado pelos sistemas de CRM, foi 

entregue de forma deficiente ao sistema de facturação e de forma correcta no sistema 

de rede. A informação, que deveria ser igual nos três sistemas, fica dessincronizada e 

vai permitir que o cliente use o serviço sem nunca ser facturado. 

• Serviço ao cliente: Além da perda directa de receita, os erros de provisioning 

podem degradar a qualidade do serviço prestado ao cliente.  
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Exemplo prático: 

Ao adquirir ou reactivar um serviço, o cliente deve ser imediatamente activado em 

todos os sistemas. Se o fluxo de activação apenas ocorrer entre o de CRM e de 

facturação, o cliente não consegue usar o serviço e vai ser facturado pelo valor da 

assinatura mensal, se for um pós-pago. 

Esta situação, além de levar à perda de receita, pelo não uso do serviço, leva também 

à insatisfação do cliente, que pode abandonar o operador e difundir a sua má 

qualidade do serviço (perda indirecta). 

 

No provisioning, o controlo de receita deve assegurar a integridade de todos os 

istemas envolvidos. 

para enviar ao cliente. É a fase posterior aos 

o sistema de mediação recolhe periodicamente 

s registos de telecomunicações dos comutadores e os distribui pelos diferentes 

e complexa. A perda de receita pode dar-se na fase de recolha e 

ansporte dos registos dos comutadores, na descodificação da linguagem binária, na 

 invalidados e no processo de identificação e envio para os 

istemas de facturação/controlo; 

 

s

 

III.7.4 - Facturação 

 

Esta é a área responsável pela recolha, tarifação dos registos detalhados de 

telecomunicações e “criação” da factura 

elementos de rede, sendo por isso bastante sensível, nomeadamente nos seguintes 

processos:  

• Mediação: É o processo pelo qual 

o

sistemas. É uma fase crítica, porque a quantidade de informação a recolher é muito 

significativa, dispersa 

tr

gestão dos registos

s
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Exemplo prático: 

Um novo tipo de ficheiros recebidos pelo sistema de mediação é descodificado, mas 

ainda não existe indicação do sistema que vai receber o seu conteúdo. Os registos 

detalhados de telecomunicações são enviados para erro e não são facturados ao 

cliente. 

• Tarifação: Antes de serem facturados, todos os registos devem ser rateados, de 

acordo com o tarifário predefinido. A execução incorrecta deste processo pode 

ocasionar perda directa de receita, através da tarifação incorrecta em prejuízo do 

operador, ou indirecta, através da tarifação em prejuízo do cliente; 

• Facturação: Durante o cálculo da factura podem surgir erros na aplicação dos 

créditos e débitos recorrentes (descontos e assinaturas, por exemplo) e não 

correntes (crédito por erro e troca de cartão, por exemplo). Além disso, os atrasos na 

 também proporcionam atrasos na cobrança e recebimento tardio 

detalhados de telecomunicações são correctamente recolhidos, rateados e 

re

emissão da factura

da receita. 

 

Durante estas actividades, o Controlo de Receita deve assegurar que todos os 

registos 

enviados. Que todos os serviços são facturados, que os débitos e créditos estão 

correctos e até se as facturas apresentam a informação correcta do cliente. 

 

III.7.5 - Cobranças 

 

As cobranças são responsáveis pelos processos de gestão de cobrança dos valores 

facturados.  

Os processos com mais potencial de perda de receita são: 
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• Gestão dos métodos de pagamento: A implementação e gestão de processos de 

pagamento de forma ineficiente e sem controlo, conduzem à perda de receita, mesmo 

nas situações em que o pagamento do cliente já foi recebido, mas não foi processado 

correctamente pelos sistemas internos; 

Exemplos práticos: 

- Transferências bancárias: O operador não é capaz de atribuir a transferência 

bancária à conta do cliente, pela inexistência de informação sobre a origem do 

pagamento e sobre as facturas a pagar. Neste caso, o cliente pode ser desactivado, 

mesmo após de ter pago; 

- Débitos directos/cheques: A inexistência de processos de verificação e integração 

automática nos sistemas de facturação e CRM dos débitos directos rejeitados ou dos 

cheques sem provisão, podem levar o operador a assumir um valor como recebido, 

quando na realidade não o foi. 

• Gestão das acções de cobrança: Esta actividade gere todas as acções que são 

realizadas pelo operador, com o objectivo de receber o valor facturado. A perda de 

ltante da ausência destas acções ou pela sua implementação receita pode ser resu

incompleta ou desajustada aos diversos segmentos de clientes. 

Exemplo prático:  

O envio de informações ao cliente (mensagens / cartas com o valor em dívida, por 

exemplo) ou acções mais drásticas (restrições em efectuar chamadas, envio do 

processo de cobrança para agências de cobrança ou para tratamento judicial, por 

exemplo) são processos dissuasores do não pagamento. 

 

As actividades de Controlo de Receita devem assegurar que estão implementados 

correctamente os métodos de pagamento e os métodos dissuasores do não 

pagamento.  
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III.7.6 - Fraude 

 

A fraude é a responsável pela prevenção, detecção, medição, investigação e 

aude, com potencialidade para a perda de receita: 

tico: 

comunicação do uso indevido dos processos e sistemas dos operadores.  

As actividades de Controlo de Receita permitem detectar fraude, além de a prevenir, 

através da implementação de controlos, o uso não autorizado das tecnologias e 

processos da cadeia de valor da receita. 

Tipicamente existem dois tipos de fr

• Interna: Efectuada por colaboradores do operador através do uso indevido dos 

processos internos; 

Exemplo prá

A alteração do perfil do cliente no registo da rede (permite uso do serviço 

gratuitamente) e nos sistemas de facturação (permite a não facturação). 

• Externa: Efectuada pelos utilizadores dos serviços dos operadores através do 

aproveitamento de falhas das tecnologias e processos do operador.  

 

O Controlo de Receita é responsável por verificar se existem controlos preventivos e 

detectivos na cadeia de valor da receita, necessários para evitar a perda de receita 

através de fraude. 

 

III.7.7 - Interligação 

 

Esta área é responsável pela gestão da interligação com outros parceiros de 

telecomunicações nacionais ou internacionais. Os processos com maior 

potencialidade de perda de receita são: 
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• Interligação nacional/internacional: O Controlo de Receita dever ser usado na 

Exemplo prático: 

verificação da aplicação das tarifas de interligação e na conferência das facturas 

emitidas e recebidas para/dos parceiros, para verificar se são precisas e completas.  

Periodicamente, o operador e os seus parceiros fazem um encontro de contas pelo 

uso da sua rede no trânsito/terminação de chamadas. Além de verificar a aplicação da 

tarifa de interligação, é verificado se o número de chamadas efectuadas e recebidas 

está de acordo com aquelas que foram efectivamente realizadas. 

• Comunicações de roaming: A perda de receita pode ser provocada pela 

 

aplicação correcta das respectivas tarifas de interligação e margens de lucro. 

 

III.7.8 - Impressão e expedição 

 

Esta é a área responsável pela impressão, colocação automática no envelope e envio 

da correspondência postal (facturas, correio normal e de cobranças, por exemplo). 

Nestes processos mecânicos também existe a possibilidade de perda de receita, 

nomeadamente nos seguintes processos: 

aplicação incorrecta da margem de lucro a aplicar às comunicações efectuadas em 

roaming (fora do país de origem) e através do não envio, ou envio incorrecto, das 

chamadas efectuadas em roaming (no país do operador) e pelas quais este vai 

receber receita. 

Na gestão da interligação deve ser assegurado que todos os registos de 

telecomunicação entre operadores são facturados de forma precisa, assim como a 
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• Impressão: A perda de receita pode traduzir-se na não impressão, ou impressão 

utros documentos de cobrança. A factura é o meio 

ndamental do processo de cobrança.  

incompleta, das facturas ou de o

fu

Exemplo prático: 

Se uma factura não for impressa nem integrada nos sistemas de CRM, o cliente não a 

irá pagar. Se não existirem os controlos necessários para a detecção desta falha, o 

operador nunca a irá processar de novo, nem o cliente estará em falta no seu 

pagamento. 

• Colocação automática no envelope: O erro mais comum neste processo é a 

colocação de mais de uma factura por envelope. Este erro, se não for detectado a 

r várias consequências desagradáveis para o cliente que não 

o: Este processo é parcialmente controlado por uma entidade externa, 

vio, ou 

tempo, pode traze

recebeu a factura, através da desactivação por não pagamento, por exemplo. Se 

detectado, este erro pode ser corrigido a tempo do reenvio da factura para o 

destinatário correcto, mas não evita os encargos financeiros que daí decorrem; 

• Expediçã

que entrega os objectos postais aos clientes. A função do Controlo de Receita é 

certificar de que todos os objectos postais foram entregues nessa entidade e 

assegurar que esta possui os controlos necessários para evitar o seu extravio. 

 

O Controlo de Receita, deve certificar que todos os objectos postais foram impressos, 

colocados no envelope e expedidos correcta e atempadamente. O simples extra

não impressão de um lote de objectos postais pode significar perda de receita ou 

atraso no seu recebimento. 

 

III.7.9 - Contabilidade 
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É responsável por reflectir nas contas do operador a receita facturada e paga. Apenas 

nesta etapa a receita é verdadeiramente considerada como tal. É a última fase da 

cadeia de valor da receita.  

Os principais riscos estão associados aos seguintes processos:  

 Mapeamento entre receita e contas contabilísticas: A receita é integrada de 

ma contabilístico. Para isso é necessário o mapeamento entre 

s diversos tipos de receita e as contas contabilísticas. Um mapeamento incorrecto 

•

forma diferente no siste

o

pode levar à perda através da não contabilização ou de uma contabilização errada; 

Exemplo prático: 

Se um novo tipo de receita (por exemplo: videotelefonía) não for mapeado para a 

respectiva conta contabilística, quando for realizada a integração da receita na 

contabilidade, este tipo de receita não vai ser reconhecido no sistema financeiro. 

• Interfaces entre sistemas: Deve ser assegurado que as interfaces entre o 

sistema de facturação e o de integração financeira funcionam correctamente, sem a 

corrupção ou a perda de ficheiros, impossibilitando a integração da receita. 

 

É tarefa do Controlo de Receita assegurar que as saídas dos sistemas de facturação 

são as entradas do plano de contabilidade. 

 

Todas as áreas apresentadas formam a cadeia de valor da receita, desde a criação do 

serviço e do cliente até a integração da receita na contabilidade. Actualmente as 

actividades de Controlo de Receita centram-se, quase exclusivamente, na facturação 

 na fraude. Estas actividades são efectuadas sem qualquer sistematização ou e

integração num plano global. São executadas de forma puramente reactiva a 

problemas ocorridos.  
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III.8 - Modelos de Controlo de Receita 

 

Actualmente não se pode afirmar que existam modelos de Controlo de Receita 

sistémicos e integrados. Persiste apenas uma actividade reactiva aos erros e à 

implementação de controlos pontuais. Estas actividades ocasionais e desintegradas 

da estratégia global do operador, não se podem considerar modelos. 

pacotes de software standard a fabricantes 

undiais, como a Connexn, PWC e IBM, por exemplo, para colmatar fugas em 

ontudo, o Controlo de Receita não se implementa com um pacote de software que 

a 

rganizacional; desenvolver de estruturas hierárquicas adequadas aos objectivos; 

ão existem actualmente modelos que integrem todos estes componentes, ou outros 

 

Alguns operadores optam por adquirir 

m

algumas das áreas, como o provisioning, mediação e facturação. Este tipo de 

ferramentas tem como objectivo a análise de dados e o reporte de resultados. Outros 

operadores optam por desenvolvimentos internos para implementar esses controlos. 

 

C

conta registos e/ou verifica a sua integridade. Esta é uma actividade reactiva que 

descura todos os restantes processos de negócio não baseados em registos.  

 

O Controlo de Receita também é responsável por: avaliar o risco específico da cadeia 

de valor da receita; implementar políticas de controlo, de acordo com a estratégi

o

implementar e adequar normas nacionais e internacionais; adaptar a cadeia de valor e 

os controlos às mudanças internas e externas, entre outros. 

 

N

idênticos, e os implementem de forma sistémica e baseada na gestão do risco. 
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III.9 - Estratégias de implementação das actividades de Controlo de Receita 

 

Existem diversas tácticas de implementação das actividades de Controlo de Receita. 

 O Controlo de Receita era 

egligenciado. 

cessos sistemáticos de avaliação entre o que era utilizado pelos 

lientes e o que era facturado e recebido. As actividades esporádicas, e muitas vezes 

Elas estão relacionadas com a presença/ausência da gestão de risco, com as acções 

detectivas/preventivas e sistematização da sua actividade. 

 

III.9.1 - Passiva 

 

A táctica passiva era comum no início da era das telecomunicações. O crescimento 

acelerado do número de clientes e das receitas não era acompanhado pelo 

crescimento dos processos de controlo da cadeia de valor.

n

Não existiam pro

c

despoletadas pelos clientes, eram focadas na correcção de erros no sistema de 

facturação, sem qualquer tipo de sistematização ou acompanhamento.  

Exemplo prático: 

Correcção de erros de tarifação ou se qualidade de serviço, provocado por queixas de 

clientes, entre outros. 

 

III.9.2 - Reactiva 

 

A táctica reactiva, a mais utilizada actualmente, baseia-se na sistematização da atitude 

passiva, dado que é focada na reacção a erros. O seu principal objectivo é a correcção 

dos erros detectados. 
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As actividades reactivas são complementadas com outras que medem e reportam o 

pacto dos incidentes às áreas envolvidas e à gestão de topo (Tuerena, 2003).  

de ser imediatamente corrigidos, concentrando-se todos os 

s de 

im

A táctica reactiva é sempre implementada após o erro ter ocorrido, não tendo qualquer 

carácter preventivo. Esta táctica tem mais visibilidade e impacto na organização, 

porque os erros têm 

esforços nesse objectivo. 

Por motivos históricos, a táctica reactiva tem maior incidência nos sistema

facturação, por serem aqueles que são considerados integradores de todos os 

processos e sistemas anteriores, além de serem, erradamente, considerados os 

últimos da cadeia de valor da receita. 

Exemplos práticos: 

Realização de chamadas de teste, verificação da exactidão e precisão da factura, 

detecção de erros de facturação, entre outros (Shilo et al., 2001). 

 

III.9.3 - Preventiva 

 

A táctica preventiva baseia-se na criação de um ambiente que usa a análise de dados 

históricos para prever comportamentos futuros e numa metodologia de análise de 

sco. Usa instrumentos de prevenção de problemas antes destes ocasionarem perda 

 metodologia de avaliação de risco tem especial importância na identificação das 

 

ri

de receita.  

A

áreas mais vulneráveis e materiais para a perda de receita.  

A prevenção não tem a visibilidade provocada pelo impacto da ocorrência do erro e da 

urgência da sua correcção, pelo que tem sido descurada em contrapartida da 

detecção.  
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Exemplos práticos: 

Prevenção de fraude, melhoria de processos, verificação de variações de indicadores, 

entre outros (Shilo et al., 2001). 

 

III.10 - Estr

Controlo 

Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 

atégias de controlo actuais 

efinido como qualquer acção aplicada pela gestão, para reforçar 

 orientam o desempenho de acções suficientes para 

ar uma segurança razoável de que os objectivos e metas serão alcançados (Morais 

e acordo com a experiência do autor, existem os seguintes tipos de controlo de 

é efectuado sobre parte de um processo, não abrangendo a totalidade 

 de processos 

nteriores e posteriores, sendo bastante específicos no seu âmbito de actuação.  

 

Figura 7 – Exemplo de controlo localizado. 

 

 

O controlo pode ser d

a possibilidade de que os objectivos e metas estabelecidas serão atingidos. Os 

gestores planeiam, organizam e

d

et al., 1999).  

D

receita: localizado, por área de negócio, de reconciliação e end-to-end. 

 

III.10.1 - Controlo localizado 

 

Este controlo 

do mesmo. Estes pontos de controlo estão normalmente dispersos pela cadeia de 

valor da receita e não possuem qualquer relação com entradas e saídas

a
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Exemplos práticos: 

- Ta fica se  teleco estão correctamente rateados; rifação: Veri os registos de municações 

- Evolução do número de chamadas: Verifica, por comparação com dados históricos, 

se os dados em análise possuem desvios significativos; 

- Criação de um cliente: Valida automaticamente os dados relativos ao cliente 

(exemplos: número de identificação fiscal, morada, entre outros). 

 

III.10.2 - Controlo por processo de negócio 

 

O controlo por área de negócio analisa os fluxos dos processos que compõem 

nte geridos por uma 

rea específica do operador. 

rificar todo o processo de transformação 

ue é próprio da área de negócio, está relacionado com os processos e sistemas 

xemplo de controlo por processo de negócio. 

determinado processo de negócio. Pretende-se detectar/prevenir pontos de perda em 

determinados processos da cadeia de valor da receita, normalme

á

Normalmente este tipo de controlo, além de ve

q

imediatamente a montante e a jusante. No entanto, não verifica as entradas desses 

processos, para se certificar que os resultados que está a processar estão completos 

ou precisos. 

Figura 8 – E

 

 

 

Exemplos práticos: 

- Mediação: Verifica se todos os ficheiros recebidos dos sistemas anteriores são 

correctamente trans ; formados e enviados para os sistemas correctos

- F ste processo (eventos facturáveis) são acturação: Verifica se todos as entradas de

correctamente tratados e facturados ao cliente, sem perda de receita; 

Processo 2 Processo 1 Processo 3 Processo 4 

Controlo 
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- Contabilização: Verifica se as entradas da facturação estão a ser correctamente 

reflectidos no plano de contabilidade da organização. 

 

III.10.3 - Controlo de reconciliação 

 

Este controlo tem como principal objectivo a reconciliação entre processos, para 

esma informação, mesmo que 

ssa relação não seja directa. O controlo de reconciliação deve conhecer as regras de 

e podem ser bastante complexas. 

ste controlo é bastante eficaz entre sistemas que possuem interfaces complexos, 

verificar se estes possuem informação coerente. As reconciliações são usadas nos 

casos em que dois ou mais processos devem ter a m

e

conversão entre os dois processos, qu

E

assegurando a sua integridade. 

 

Figura 9 – Exemplo de controlo de reconciliação. 

 
 
 
 

 

Exemplos práticos: 

- Switch audit: Verifica o perfil dos clientes nos sistemas de facturação e na rede. O 

perfil tem de ser exactamente igual nestes dois sistemas. Não existe uma correlação 

dire ação; cta de inform

- Facturação vs Contabilidade: Reconcilia a decomposição da receita facturada 

(impostos, descontos, receita de serviço, etc.) e a sua integração na contabilidade do 

operador de telecomunicações; 

- Sondas de sinalização: Reconcilia as chamadas que são capturadas por sondas de 

sinalização, com aquelas que foram gravadas no MSC e/ou nos restantes sistemas.  

Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 

Controlo 
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III.10.4 - Controlo End-to-End 

 

O controlo end-to-end é caracterizado pela sua abrangência e complexidade. Este tipo 

de controlo é aplicado em toda a cadeia de receita, desde o primeiro evento, que a 

origina até ao último. Para o fazer, pode utilizar todos os controlos anteriores. 

, 

ados dos clientes, entre outros).  

Figura 10 – Exemplo de controlo end-to-end (E2E). 

É o mais difícil, moroso e caro, porque envolve todos os departamentos, sistemas, 

processos e interfaces. Este controlo pode ser aplicado por áreas específicas (usage

d

 

 
 
 
 
 
 
 
Exemplo prático: 

- Geração de chamadas de teste: Verifica em todos os sistemas por onde uma 

chamada, SMS, dados, etc., passa

Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 

Controlo 

m, com o objectivo de verificar se estes nunca se 

perdem e são correctamente tratados. Desta forma também é possível verificar se 

todos os sistemas e processos estão a funcionar correctamente. 

 

O controlo End-to-End é actualmente descurado, em contrapartida dos anteriores. 

como reacção a alguns erros mais graves que iam ocorrendo. Apenas nos últimos 

 

 

 

Os operadores iniciaram as actividades de Controlo de Receita pelo controlo passivo, 
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anos, a actividade de Controlo de Receita se implantou definitivamente e de forma 

estruturada, desenvolvendo controlos localizados, de reconciliação e em áreas de 

egócio.  

ada 

e um plano de acção global e sem gestão de risco, não estando incutidos na cultura 

os operadores, de forma a serem implementados preventivamente. 

os surgem todos os dias, fruto da mudança dos processos, provocados pela 

n

Contudo, estes controlos são implementados de forma desorganizada, desintegr

d

d

 

Se, por absurdo, existissem todos os controlos em todos os processos com risco de 

perda de receita, não haveria perda de receita. Mas, para alcançar este cenário quase 

utópico, é necessário um caminho muito longo.  

 

Novos risc

evolução social e tecnológica do mercado. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  --  OOSS  DDEESSAAFFIIOOSS  DDOO  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  RREECCEEIITTAA  

 

O Controlo de Receita ainda está na sua infância. Os desafios do futuro estão 

relacionados com a organização e visão estratégicas da sua actividade.  

Além da indefinição da sua localização hierárquica, da forma e áreas de actuação e da 

ausência de cultura organizacional orientada para a maximização da receita, o 

Controlo de Receita possui uma estratégia de implementação desorganizada.  

Não existe uma linha condutora da sua actuação que seja coincidente com os 

objectivos empresariais. A estratégia actual baseia-se quase unicamente na reacção 

ao erro, ao invés da reacção/prevenção sistematizada por uma metodologia objectiva. 

 

IV.1 - Indefinição da função de Controlo de Receita 

 

A função de Controlo de Receita ainda não amadureceu o tempo suficiente para que a 

sua localização hierárquica e as suas áreas e formas de actuação fossem 

perfeitamente definidas.  

Tulloch (2003) afirma que em muitos operadores de telecomunicações móveis o 

Controlo de Receita é uma disciplina que ainda está na infância, o seu âmbito de 

actuação permanece incerto e as linhas de controlo estão indefinidas. Esta indefinição 

também é provocada pela sua abrangência e pelos princípios de actuação. 

 

IV.1.1 - Localização hierárquica 

 

Como analisado no capítulo III, o Controlo de Receita cruza toda a organização e deve 

reger-se pelo princípio da independência. De certa forma, estas duas premissas são 
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incompatíveis. Se o Controlo de Receita cruza toda a organização e deve ser 

independente: de quem deve depender hierarquicamente?  

Todos os departamentos da organização possuem conflitos de interesse, por estarem 

envolvidos, directa ou indirectamente, na cadeia de valor da receita. Esses conflitos de 

interesse não proporcionam uma visão isenta e não viciada dos processos, e dos 

respectivos controlos associados.   

A atitude isenta e objectiva leva a que a organização identifique as actividades de 

Controlo de Receita como tendo intuitos incriminatórios, sendo por isso considerada 

inconveniente. Esta atitude, necessária, é prejudicada pela integração do Controlo de 

Receita numa área envolvida na cadeia de valor da receita. 

 

Actualmente o Controlo de Receita está hierarquicamente distribuído por diversas 

macro áreas organizacionais, desde a tecnológica, operacional, financeira e até em 

empresas externas. Nenhuma delas proporciona uma visão isenta e independente da 

cadeia de receita, porque todas estão, directa ou indirectamente, relacionadas com 

ela.  

É comum encontrar o Controlo de Receita sobre a área financeira, dado que é, entre 

todas as outras, aquela que pode assumir maior independência e interesse na 

maximização da receita, apesar de ser responsável pela parte final da sua cadeia de 

valor. 

Quadro 6 – Desafio 1: Localização hierárquica. 

Desafio 

1 

A gestão das actividades de Controlo de Receita não está claramente 

localizada hierarquicamente, de acordo com as suas funções e 

princípios, o que a pode tornar ineficaz. 
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IV.1.2 - Forma de actuação 

 

Além do desafio anterior, relacionado com a gestão hierárquica da função, coloca-se 

ainda a questão de quem a vai exercer e de que forma.  

Não é possível a existência de recursos humanos e tecnológicos, de todas as áreas de 

negócio, a trabalhar em exclusivo para um departamento de Controlo de Receita. 

Também não é humanamente possível, que um número limitado de pessoas conheça 

profundamente todos os processos e tecnologias de um operador de 

telecomunicações. 

 

Devido a esta restrição de recursos, as actividades de Controlo de Receita são 

limitadas no seu âmbito de actuação, porque não existe capacidade de análise e de 

implementação de controlos em todos os processos e tecnologias da cadeia de valor. 

Além disso, existem ainda inúmeros handovers entre processos que não são 

analisados por nenhum departamento, constituindo áreas “cinzentas” da organização. 

Existem outras áreas cujo âmbito de actuação se pode cruzar com o de Controlo de 

Receita. São os exemplos da Fraude, Controlo de Facturação e Segurança de 

Sistemas. Estas actividades executam Controlo de Receita no âmbito das suas 

funções, no entanto, não o fazem de uma forma directa e claramente orientada para o 

controlo de toda a cadeia de valor, existido áreas que não são analisadas. 

 

Quadro 7 – Desafio 2: Forma de actuação. 

Desafio 

2 

Não existe a identificação de quem deve exercer as actividades de 

Controlo de Receita, de acordo com as suas funções e princípios, o 

que a pode tornar ineficiente.  
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IV.1.3 - Áreas de actuação 

 

Actualmente, as áreas de actuação das actividades de Controlo de Receita são muito 

limitadas, baseiam-se apenas nas áreas de facturação e fraude. Tulloch (2003) afirma 

que os operadores necessitam de compreender que o Controlo de Receita não é 

apenas exercido desde o comutador de comunicações até à factura, mas em todo o 

processo, desde o pedido de entrada na rede até ao recebimento monetário. Existe 

perda de receita nos processos anteriores e posteriores. O mesmo autor acrescenta 

ainda que, neste momento, muitos operadores ficariam contentes, se reconciliassem 

as entradas e saídas do sistema de facturação. 

 

Apesar de existir a consciência de que outras áreas perdem receita, existe também a 

incapacidade de actuar sobre elas. Esta incapacidade está fortemente relacionada 

com: 

• Ausência de suporte da gestão de topo: Apenas com o suporte da gestão de 

topo, a função pode ter a visibilidade e autoridade suficientes para conseguir integrar 

na sua estratégia todas as áreas organizacionais; 

• Desajustamento da estratégia de implementação das actividades de Controlo 

de Receita: Apenas recentemente se mudou da estratégia passiva para a reactiva. 

Esta estratégia é, normalmente, orientada para os processos relacionados com a 

facturação e fraude, o que proporciona uma visão muito limitada da cadeia de valor; 

• Indefinição da função dentro da organização: Esta indefinição não permite a 

existência de uma forma de actuar clara, objectiva e sistemática, com os recursos 

adequadas e responsabilidades definidas. A definição clara e objectiva da função de 

Controlo de Receita é um factor crítico de sucesso para a sua implementação em toda 

a cadeia de valor da receita. 
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Quadro 8 – Desafio 3: Áreas de actuação. 

Desafio 

3 

As actividades de Controlo de Receita são quase exclusivamente 

focadas na área de facturação e fraude. Esta visão é limitada apenas 

a uma parte da cadeia de valor da receita. 

 

IV.2 - Ausência de cultura orientada para a retenção dos clientes e maximização 

da receita 

 

Em grande parte dos países industrializados, já foi atingido o nível de saturação em 

termos de número de clientes. Este facto leva a que as estratégias estejam a ser 

redireccionadas para a retenção dos clientes existentes e maximização da receita. 

As métricas de performance começam a não ter como base o número de clientes, mas 

o rendimento médio mensal de cada serviço – ARPU e os lucros antes de juros, 

impostos, depreciações e amortizações – EBITDA. O Controlo de Receita tem aqui um 

papel fundamental, dado que as suas actividades são orientadas para este objectivo. 

No entanto, persiste em grande parte dos operadores a cultura expansionista do 

número de clientes ao invés do seu rendimento, sendo por isso contrária à estratégia 

organizacional. A ausência da cultura orientada para a maximização da receita não 

permite o crescimento, visibilidade e autoridade da função de Controlo de Receita. 

Esta cultura é um entrave à implementação das suas actividades em toda a 

organização. 

 

Quadro 9 – Desafio 4: Ausência de cultura orientada para o rendimento. 

Desafio 

4 

Actualmente, persiste uma cultura expansionista do número de 

clientes como factor de sucesso. Esta cultura está desajustada da 

estratégia organizacional do sector. 
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IV.3 - Novo enquadramento legal de governo das sociedades 

 

As políticas de governo das sociedades têm como objectivos a protecção dos 

interesses dos investidores e da integridade dos relatórios financeiros, que reflectem 

as operações das organizações. Para isso, os gestores de topo devem assegurar que 

os relatórios financeiros reflectem as operações e que a organização possui pontos de 

controlo nas áreas de maior risco.  

O Controlo de Receita é a entidade independente, dentro do operador de 

telecomunicações, que tem conhecimento de toda a cadeia de valor da receita, assim 

como dos controlos necessários para prevenir eventuais perdas.  

Existem outras áreas dispersas pelo operador, que avaliam o risco e implementam 

controlos de uma forma desorganizada e não planeada, unicamente nas áreas da sua 

responsabilidade. Esta atitude, pontual e ad hoc, não é globalmente eficaz e permite a 

existência de um conjunto de controlos dispersos sem um objectivo comum e 

desintegrados de uma estratégia universal dentro do operador. 

 

Quadro 10 – Desafio 5: Novo enquadramento do governo das sociedades. 

Desafio 

5 

Não existe uma entidade independente, dentro dos operadores, que 

assegure o respeito e o cumprimento do novo enquadramento legal 

do governo das sociedades relativamente às receitas de serviço. 

 

IV.4 - Estratégia de implementação imprecisa 

 

As organizações adoptaram uma estratégia que se baseia no sucesso de iniciativas 

isoladas, centradas no carisma e no conhecimento de alguns dos seus investigadores. 

Baseiam-se na reacção à ocorrência do erro e à inexistência de prevenção: “se não 

está estragado, não se mexe”. A estratégia reactiva é composta por um conjunto de 
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acções que são realizadas após o erro ter ocorrido, podendo as consequências ser 

irrecuperáveis.  

Roberts (2003) identifica a necessidade de tornar a atitude reactiva de um “cão de 

guarda” numa atitude pró-activa de um “cão guia”. No seguimento desta necessidade, 

muitos operadores implementam pontos de controlo ad hoc, nas áreas que julgam ser 

mais vulneráveis. Esta escolha é feita sem qualquer metodologia ou avaliação 

sistémica do risco envolvido. Desta forma, é construída uma rede de controlos, que se 

pressupõe preventiva, mas cujas consequências práticas são muito reduzidas e com 

impacto pouco significativo na recuperação de receita. 

Não existe uma estratégia verdadeiramente preventiva. Esta requer recursos humanos 

e tecnológicos bastante qualificados, o apoio da gestão de topo, a existência de uma 

cultura orientada para a maximização da receita e uma metodologia de suporte.  

 

Tulloch (2003) identifica ainda outra acção que deve ser integrada na estratégia de 

Controlo de Receita – a participação na implementação dos controlos. O Controlo de 

Receita não deve apenas identificar riscos, controlos e elaborar recomendações, mas 

também deve, de uma forma pró-activa, ajudar à resolução dos mesmos. 

 

Quadro 11 – Desafio 6: Estratégia de implementação imprecisa. 

Desafio 

6 

A estratégia de implementação das actividades de Controlo de 

Receita é imprecisa, sendo maioritariamente orientada para a reacção 

aos erros e não para a prevenção dos riscos. 

 

Foi identificado um conjunto de desafios que, ao serem ultrapassados, permitem a 

definição clara do âmbito e da forma de actuação do Controlo de Receita. Também 

possibilitam a integração dos seus objectivos e estratégia de implementação nos 

objectivos e estratégias globais dos operadores de telecomunicações. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  --  UUMM  MMOODDEELLOO  DDEE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  RREECCEEIITTAA  

 

O modelo de Controlo de Receita proposto neste capítulo é consequência da 

necessidade interna das organizações em se adaptarem à nova realidade de mercado. 

Esta realidade centra-se em mercados muito competitivos e saturados em número de 

clientes, nas novas exigências legais de gestão e no actual ambiente económico 

europeu. Com a sua implementação, o modelo proposto pretende maximizar os 

recursos internos actuando sobre as áreas da cadeia de valor da receita com maior 

risco de perda. O resultado esperado, é uma organização eficiente com a certeza que 

maximiza os seus recursos internos, mantendo-os sobre controlo, adicionando valor a 

todos os intervenientes do sector das telecomunicações.  

 

V.1 - Necessidade do modelo 

 

No intuito de colmatar os desafios apresentados no capítulo anterior, surge a 

necessidade da existência de um modelo que actue de uma forma sistemática e 

integrada na organização.   

A actividade de Controlo de Receita é limitada no seu âmbito de actuação e é 

desajustada da estratégia organizacional. É focada numa parte restrita da cadeia de 

valor e é baseada numa cultura organizacional ultrapassada.  

A indefinição do posicionamento hierárquico e formas de actuação aumentam as 

incertezas da actividade. Estas incertezas são justificadas pela ausência de uma 

verdadeira e única estratégia de acção, que seja implementada de uma forma pró-

activa, avaliando e agindo sobre os riscos existentes na cadeia de valor. 

O Controlo de Receita também começa a ter um papel fundamental no novo contexto 

de governo das sociedades. Este novo enquadramento legal obriga à mobilização e 
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apoio da gestão de topo, nomeadamente do Presidente e do Vice-presidente 

Financeiro, sobre as actividades de controlo interno. Eles são directamente 

responsabilizados pelos controlos existentes nas actividades da sua organização, 

nomeadamente na gestão da cadeia de valor da receita, que é a actividade central dos 

operadores de telecomunicações. 

 

O modelo, que denominámos MICROT – Modelo Integrado de Controlo de Receita 

em Operadores de Telecomunicações, pretende colmatar estas necessidades, 

através da (Monteiro, 2004): 

• Definição do âmbito de actuação; 

• Identificação das acções a desenvolver durante a sua actividade; 

• Integração dos vários factores críticos de sucesso que condicionam as acções. 

  

V.2 - MICROT – Modelo Integrado de Controlo de Receita em Operadores de 

Telecomunicações 

 

O modelo pretende integrar todos os requisitos necessários para a implementação da 

função de Controlo de Receita, considerando o status quo e os desafios que se 

colocam à função e aos operadores de telecomunicações.  

Pretende-se que este modelo tenha uma abordagem: 

• Simples de perceber e de implementar na organização; 

• Flexível às mudanças organizacionais (estruturais e estratégicas) e às variáveis 

do meio envolvente; 

• Mobilizador dos recursos humanos da organização, actuando de uma forma 

construtiva e não incriminatória; 
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• Preciso no seu posicionamento organizacional e sem ambiguidades quanto ao 

seu âmbito e formas de actuação; 

• Pró-activo, relativamente à sua estratégia de implementação, com uma atitude 

maioritariamente preventiva, não descurando a componente reactiva; 

• Objectivo no desenrolar das suas actividades, evitando entrar em áreas fora da 

sua competência; 

• Participativo nas decisões e estratégias relacionadas com a cadeia de valor da 

receita; 

• Estratégico, relativamente à sua importância e integração na estratégia global do 

operador; 

A figura 11 representa graficamente o modelo proposto: 

 

Figura 11 – MICROT: Modelo Integrado de Controlo de Receita em Operadores de Telecomunicações.25
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25 (Monteiro, 2004); 
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O modelo é composto por três partes fundamentais: o núcleo; as acções e os factores 

críticos de sucesso. Apesar desta decomposição, todos funcionam de forma integrada. 

 

V.2.1 - MICROT: O núcleo 

 

O núcleo do modelo é composto por todos os processos, tecnologias e pessoas que 

compõem a Cadeia de Valor da Receita. O objecto principal dos operadores de 

telecomunicações é a comercialização de serviços de telecomunicações, de onde 

provém grande parte da receita.  

 

Figura 12 – Núcleo do MICROT. 
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O núcleo identifica os intervenientes do modelo. A conjugação dos três elementos 

centrais define a cadeia de valor da receita. Através da exposição dos componentes 
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numa matriz tridimensional é possível representar esquematicamente o núcleo do 

modelo, tal como apresentado na figura 13. 

 

Figura 13 – Formato tridimensional do núcleo do MICROT. 
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Todos os elementos possuem o mesmo grau de importância e estão directamente 

relacionados entre si. Esta matriz difere entre os diversos operadores de 

telecomunicações. Apesar de todos disponibilizarem os mesmos serviços base, a 

arquitectura que os suporta pode ser diferente. A estrutura organizacional do operador 

deve estar adequada à cadeia de valor, através de equipas multidisciplinares 

especializadas em cada área, mas onde o trabalho em equipa é fundamental. 

 

V.2.1.1 - Pessoas 

 

A rentabilidade de uma organização é função da lealdade do consumidor, que deriva 

da sua satisfação, que por sua vez depende do valor dos serviços oferecidos. Estes 

serviços são criados por colaboradores satisfeitos, leais e produtivos. O coração dos 

negócios são as pessoas, donde a condição chave para o êxito é a orientação para os 
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clientes e colaboradores (Cardoso, 2001). Os gestores devem investir muito do seu 

tempo na relação com os consumidores, avaliando as suas necessidades e a utilidade 

dos seus produtos para as satisfazer, assim como na contratação, formação e 

motivação dos colaboradores para os produzirem.  

A capacidade de obter, desenvolver e manter os bons recursos, irá determinar o 

benefício que a organização irá retirar deles (Ward, 1995). Existem quatro formas de 

obter recursos qualificados: formar recursos vindos das escolas; formar recursos 

internos; recrutar recursos qualificados; e contratar temporariamente recursos 

externos. 

O novo herói já não é o empregado de “colarinho azul”, um financeiro ou um 

administrador, mas sim o inovador, que combina conhecimento imaginativo com acção 

(Cardoso, 2001).  

 

A comunicação electrónica e a globalização deterioraram a hierarquia tradicional 

porque as ideias passaram a fluir mais livremente nas organizações. E por isso, as 

pessoas perguntam “porque devo fazer?” e não apenas “o que devo fazer?”. A 

participação conduz à motivação, ao desenvolvimento das pessoas e, 

consequentemente, a melhores decisões. É importante que os recursos percebam que 

o seu trabalho contribui para um produto final e para a prosperidade da organização. 

 

A participação deste tipo de recursos na implementação e manutenção do modelo é 

essencial, porque existe a necessidade da integração de diversas equipas 

especializadas em todos os processos e tecnologias da cadeia de valor. O seu 

principal objectivo é assegurar a ligação entre os processos e as tecnologias do 

operador, de forma a garantir a integridade e eficiência dos sistemas internos e das 

regras de negócio. 
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São recursos qualificados e motivados que vão desencadear e propulsionar as várias 

acções do modelo, em conjugação com os diversos factores críticos de sucesso 

exógenos e endógenos aos operadores. A sua participação na cadeia de valor é 

contínua em todas as fases, por isso devem participar os recursos que as conheçam 

melhor.  

 

Os recursos envolvidos não deverão ser apenas operacionais das diversas áreas. Têm 

de estar envolvidos, e comprometidos, todos os restantes níveis hierárquicos, do mais 

baixo ao mais alto. Todos têm um papel a desempenhar, criando uma verdadeira 

equipa de trabalho multidisciplinar. 

 

Exemplos de equipas que devem estar envolvidas na cadeia de valor da receita: 

Criativos (marketing); engenheiros de rede (engenharia de rede); gestores 

(interligação, controlo de crédito, estratégia); técnicos de sistemas de informação 

(facturação, provisioning, CRM); advogados e técnicos de cobrança (cobranças); 

especialistas de fraude (fraude); contabilistas (contabilidade); operadores 

telemarketing (apoio a clientes); seguranças (segurança de sistemas).  

 

V.2.1.2 -  Processos 

 

Os processos de negócio são definidos como um conjunto de actividades que 

recebem uma ou mais entradas e que se transformam em valor para os clientes. São 

mais numerosos e detalhados à medida que se desce na organização (Hammer et al., 

1994). 
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Para Luís Amaral e João Varajão (2000) a definição dos processos também está 

fortemente relacionada com as tecnologias e recursos organizacionais, sendo 

essencial para: 

• A compreensão de como a organização realiza a sua missão e objectivos globais; 

• A implementação dos sistemas de informação independentes das mudanças 

organizacionais; 

• A criação de uma base para a definição da arquitectura de informação, 

determinando o seu alcance, tornando-a modular e atribuindo prioridades para o seu 

desenvolvimento; 

• O desenvolvimento de uma base para a definição de requisitos em termos de 

dados. 

 

Michael Porter, citado por John Ward (1995), descreve um processo organizacional 

como um conjunto de actividades que são executadas para desenhar, produzir, 

vender, entregar e suportar produtos ou serviços. Todas estas actividades podem ser 

representadas usando a cadeia de valor.  

 

A vantagem competitiva resulta das múltiplas actividades discretas que a organização 

realiza na concepção, fabrico, marketing, distribuição e suporte do produto. Cada uma 

dessas actividades pode contribuir para a posição de custo relativa da organização e 

cria uma base de diferenciação (Porter, 1995).  

 

A cadeia de valor é independente da estrutura organizacional e é focada no “o que é” 

que a organização faz e não no “como” está organizada para fazer. Permite identificar 

as suas actividades primárias e de suporte dos operadores.  

A figura 14 representa a cadeia de valor dos operadores de telecomunicações. 
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Figura 14 – Cadeia de valor da receita nos operadores de telecomunicações.26
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Os processos são fundamentais no desempenho organizacional, rumo aos objectivos 

definidos pela gestão de topo. Contudo, a ênfase excessiva no seu desenho, 

implementação e controlo, pode levar à elevada burocratização e inflexibilidade das 

operações dos operadores. A constante mutação do ambiente externo exige uma 

estrutura de processos ágil e com possibilidade de mudança em períodos temporais 

muito reduzidos. Para isso, também é necessária uma estrutura de recursos humanos 

e tecnológicos preparados para a mudança. 

 

V.2.1.3 -  Tecnologias 

 

O sector das telecomunicações é composto por um conjunto de tecnologias que 

sustentam a estratégia organizacional. Elas suportam os diversos processos de 

negócio e os recursos humanos no desempenho das suas funções.   

Este sector é composto basicamente por dois tipos de tecnologias:  

 
26 Adaptado de Porter (1995); 
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• Telecomunicação: Suporta todos os processos relacionados com a 

disponibilização dos serviços base dos operadores, nomeadamente voz e dados.  

É composto por um conjunto de hardware muito específico (centros de comutação de 

chamadas, antenas, etc.), assim como do respectivo software necessário para a sua 

gestão, e por uma alargada infra-estrutura de redes de telecomunicação que permite 

uma disponibilização dos mesmos serviços em todo o mundo. Este tipo de tecnologia, 

apesar de ser quase standard para todos os operadores, também pode ser um 

elemento estratégico de sucesso, nomeadamente através da possibilidade de ser 

usada como factor de diferenciação na prestação de serviços; 

• Informação: Está fortemente relacionada com os processos estratégicos e de 

suporte dos operadores. É uma tecnologia de suporte, nomeadamente nos processos 

relacionados com a facturação, cobrança, fraude e contabilização, por exemplo. É uma 

tecnologia estratégica porque pode permitir a diferenciação dos serviços prestados 

que proporciona. Alguns processos de gestão de clientes, por exemplo, possuem na 

retaguarda um conjunto de sub-processos que acrescentam valor. É disso exemplo a 

implementação de sistemas de CRM que ajudam o operador a conhecer melhor os 

comportamentos dos clientes, os sistemas de apoio personalizado (telefónica ou 

presencialmente), entre outros. 

 

A participação das tecnologias em toda a cadeia de valor da receita deve ser vista 

como uma forma de adicionar valor, aumentando a qualidade e a inovação dos 

serviços e a eficiência dos processos organizacionais. Também deve ser entendida 

como uma forma de partilhar benefícios com os clientes internos e externos. 

Os processos, as tecnologias e as pessoas são indissociáveis e formam o motor das 

telecomunicações, suportando a estratégia organizacional. 

V – Um modelo de controlo de receita 85



Um Modelo de Controlo de Receita para o Sector das Telecomunicações  

V.2.2 - MICROT: As acções  

 

O modelo é composto por um conjunto de acções a executar sobre a cadeia de valor 

da receita. O objectivo é a maximização dos componentes da cadeia de valor de 

acordo com a estratégia organizacional, garantindo a eficiência e eficácia dos recursos 

internos.  

 

O MICROT propõe duas abordagens de actuação: 

1. Abordagem detectiva: Tem como o objectivo detectar e corrigir as fugas de 

receita com mais impacto, nomeadamente através da implementação de projectos de 

resposta ao risco e da implementação de controlos que permitam analisar a sua 

evolução. Em algumas situações, dependendo de algumas normas legais, poderá ser 

possível a recuperação de receita anteriormente perdida; 

2.  Abordagem preventiva: É composta pelas mesmas acções da abordagem 

detectiva (resposta ao risco e controlo), mas com um carácter preventivo. 

Normalmente não existe perda efectiva de receita, devendo as acções ser 

implementadas para a prevenção da perda. 

 

A abordagem preventiva e detectiva asseguram a construção de um conjunto de 

respostas ao risco e de controlos, que permitem que o operador maximize os seus 

recursos internos e possua a máxima confiança nos sistemas internos e nos 

resultados obtidos. Ambas as abordagens são baseadas na gestão de risco. 

 

As acções que constituem o modelo, identificadas na figura 15, tanto podem ser 

desencadeadas, sequencialmente, a partir da primeira, como a partir de qualquer outra 

acção, desde que as fases anteriores tenham sido previamente executadas.  
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Figura 15 – Acções do MICROT. 
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As seis acções devem ser realizadas sobre e com os componentes do núcleo do 

modelo tendo em consideração os factores críticos de sucesso organizacionais 

envolventes, que afectam a sua forma de actuar. 

 

V.2.2.1 -  Identificar 

 

A primeira acção é a identificação dos eventos que podem condicionar os processos, 

pessoas e tecnologias existentes na cadeia de valor da receita. É com base nesta 

identificação que as acções seguintes são executadas.  

A periodicidade de realização das diversas acções depende dos níveis de mudança 

dos ambientes interno e externo da organização, contudo, é recomendável que este 

exercício seja realizado anualmente. Assim, é possível a planificação e implementação 

dos vários projectos de resposta ao risco. 
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Actividade 1 – Identificar os eventos 

 

O risco tem como base a probabilidade da ocorrência de eventos, esperados ou 

inesperados, que podem ter impacto positivo ou negativo nos objectivos 

organizacionais (Steinberg et al., n.d.) (Morais et al., 1999).  

Esta actividade identifica todos os potenciais eventos que têm repercussões nos 

elementos centrais do MICROT: pessoas, processos e tecnologias. Os eventos podem 

ser desencadeados por elementos endógenos ou exógenos à organização. 

Exemplos práticos: 

- Internos (pessoas): Comportamento fraudulentos; erros humanos não propositados; 

acidentes durante a execução das tarefas; insegurança; insubordinação; incapacidade 

de gestão ou execução de tarefas;  

- Internos (processos): Procedimentos de qualidade deficiente; atraso na prestação 

dos serviços; dependência de outros processos internos e externos; lacunas na 

capacidade, desenho, implementação e manutenção; 

- Internos (tecnologia): Incorrecta selecção, aquisição, manutenção, distribuição, 

fiabilidade, disponibilidade e integridade da tecnologia. 

- Externos: Alterações na economia, política ou provocados pela evolução social ou 

tecnológica.  

 

Porque os riscos são avaliados de acordo com os objectivos e estratégia da 

organização, os gestores tendem a focar-se na análise dos eventos a curto/médio 

prazo. No entanto, muitos eventos que “nascem” a curto prazo desencadeiam 

repercussões a longo prazo. O MICROT coloca ênfase em todos os tipos de eventos 

que geram riscos negativos.  
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Actividade 2 – Identificar riscos associados aos eventos 

 

As actividades de Controlo de Receita são baseadas na avaliação do risco e na 

verificação dos controlos que existem para o mitigar (Morris, 2002). Cada evento tem 

associados riscos que podem colocar em causa a estratégia organizacional.  

Gerir riscos faz parte das actividades que as empresas têm de realizar para aumentar 

os lucros e criar valor para o accionista. Os acontecimentos recentes levam a crer que 

muitas empresas não gerem bem os riscos e não compreendem os riscos que estão a 

correr (Buehler, 2004).  

A tabela deverá conter tantas linhas quantos os eventos identificados. Cada evento 

deve ter associado todos os riscos negativos, de forma a reflectir todas as 

condicionantes que podem prejudicar a estratégia organizacional.  

 

Quadro 12 – Tabela de risco (Identificar). 

Tabela de risco 

Evento Risco 

Impacto 
Valor 

ponderado #27 Descrição28 Probabilidade #29 Descrição30

€ / ano € / ano 

Prioridade Resposta 

1.1 
Erros de 

tarifação 
    

1.2 

Período sem 

controlo de 

saldo  

    

Introdução 

de nova 

plataforma 

de controlo 

de pré-

pagos 

 

... ...     

1

TOTAL        

Todos os dados e valores apresentados na Tabela de risco não são reais e têm como único objectivo a exemplificação. 
Está identificada a sombreado a parte da tabela que deve ser preenchido nesta actividade. 
 

                                                 
27 Sequência que numera os eventos; 
28 Descrição do evento interno ou externo; 
29 Sequência que numera os riscos; 
30 Descrição do risco associado ao evento; 
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A primeira acção é fundamental no desempenho das acções seguintes, por isso é 

necessário que seja desempenhada de uma forma objectiva e independente.  

A tabela de risco permite, de uma forma simples e eficaz, a identificação e atribuição 

de prioridades aos riscos a mitigar. Esta tabela é preenchida de forma faseada ao 

longo das diversas acções. 

 

V.2.2.2 -  Quantificar 

 

A identificação dos riscos que podem condicionar o presente e o futuro é essencial. É 

também fundamental a atribuição de prioridades aos mesmos, para identificar aqueles 

com maior importância e que necessitam de uma resposta mais imediata. A forma 

mais objectiva de definição de prioridades é a quantificação.  

 

Actividade 3 – Definir técnicas de medição 

 

Os riscos podem ser quantificados relativamente à probabilidade de acontecerem e ao 

seu impacto na cadeia de valor da receita. Em ambas as variáveis devem ser 

efectuados esforços em utilizar técnicas quantitativas: na probabilidade, como 

percentagem do acontecimento do evento; no impacto, como valor anual envolvido no 

risco e que poderá ser perdido (exposição do risco). 

 

As técnicas quantitativas são usadas para obter maior fundamentação, rigor e 

precisão, servindo como complemento dos métodos qualitativos. São disso exemplos: 

actividades de comparação com outras entidades e a construção de modelos 

estatísticos.  
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As técnicas qualitativas são usadas quando não existem dados suficientes ou 

credíveis para uma correcta avaliação do evento, como por exemplo os relatórios de 

análise económica ou previsões governamentais (Steinberg et al., n.d.). 

As estimativas de impacto e probabilidade são determinadas usando dados 

observados em eventos passados, proporcionando uma análise mais objectiva. 

Contudo, as previsões podem ser afectadas por factores que mudam ao longo do 

tempo, sendo por isso necessário uma análise cuidada.  

Também é necessário ter em atenção que os eventos não ocorrem isoladamente. Um 

evento pode ter sido desencadeado por outro, que pode desencadear outro, e assim 

sucessivamente. 

 

Actividade 4 – Quantificar os eventos / riscos 

 

Para Buehler (2004), gerir bem o risco implica que as empresas tenham conhecimento 

exacto dos riscos que estão a correr e o impacto nas suas fortunas. 

Esta actividade quantifica a probabilidade de cada evento acontecer e o impacto 

financeiro anual de cada risco recorrendo, sempre que possível, a técnicas 

quantitativas para o seu cálculo.  

 

Em ambos os casos (impacto e probabilidade) o uso de dados internos e externos é 

crítica. É importante a manutenção de um registo interno com um conjunto de 

indicadores de performance. Estes indicadores registam a performance dos diversos 

processos organizacionais. Através da sua análise histórica, podem ser identificados 

os desvios da tendência e, assim, serem reconhecidos potenciais eventos com riscos 

negativos. 

A quantificação da probabilidade e do impacto é realizada na Tabela de risco. A coluna 

“Probabilidade do evento” é preenchida com a probabilidade do evento acontecer no 
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período em análise. A coluna “Impacto do risco” é preenchida com o valor que se 

estima vir a perder se o evento ocorrer. No entanto, mesmo existindo 100% de 

probabilidade de um evento acontecer, a perda desse valor é sempre potencial. 

 

Quadro 13 – Tabela de risco (Identificar, Quantificar). 

Tabela de risco 

Evento Risco 

Impacto32
Valor 

ponderado # Descrição Probabilidade31 # Descrição 

€ / ano € / ano 

Prioridade Resposta 

1.1 
Erros de 

tarifação 
58 M    

1.2 

Período sem 

controlo de 

saldo  

10 M    

Introdução 

de nova 

plataforma 

de controlo 

de pré-

pagos 

0,95 

... ...     

1

TOTAL 0,95   68 M    

Todos os dados e valores apresentados na Tabela de risco não são reais e têm como único objectivo a exemplificação. 
Está identificada a sombreado a parte da tabela que deve ser preenchido nesta actividade. 
 

V.2.2.3 -  Avaliar 

 

A terceira acção é a avaliação dos diversos eventos e respectivos riscos. Nesta fase 

devem ser claramente identificadas as prioridades de acção, através das 

probabilidades de ocorrência de um evento e do impacto financeiro de cada risco. 

Para gerir o risco adequadamente, as empresas devem primeiro perceber que riscos 

possuem. Para isso, elas necessitam de clarificar todos os riscos e definir os tipos e 

valores de risco que estão dispostas a correr (Buehler, 2004). 

 

                                                 
31 Probabilidade do evento acontecer no período em análise. Deve situar-se entre 0 e 1; 
32 Valor que é potencialmente perdido se o evento acontecer. Deve ser quantificado anualmente; 
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Actividade 5 – Valorizar eventos / riscos 

 

A valorização deverá ser realizada multiplicando a probabilidade de um evento ocorrer 

ao impacto financeiro associado ao risco (Morais et al., 1999). Assim, a coluna “Valor 

ponderado do risco” possui o “Impacto do risco” ponderado com a probabilidade do 

evento ocorrer. 

A quantificação é realizada individualmente ao nível do risco e de forma agregada ao 

nível do evento. Desta forma, também é possível quantificar o Impacto e o Valor 

ponderado de perda potencial provocada por um evento, através do somatório do valor 

de todos os riscos. 

 

Quadro 14 – Tabela de risco (Identificar, Quantificar, Avaliar). 

Tabela de risco 

Evento Risco 

Impacto 
Valor 

ponderado33# Descrição Probabilidade # Descrição 

€ / ano € / ano 

Prioridade

34

Resposta

35

1.1 
Erros de 

tarifação 
58 M 55,1 M 1º Reduzir 

1.2 

Período sem 

controlo de 

saldo  

10 M 9,5 M 2º Reduzir 

Introdução 

de nova 

plataforma 

de controlo 

de pré-

pagos 

0,95 

... ...     

1

TOTAL 0,95   68 M 64,6 M A  

Todos os dados e valores apresentados na Tabela de risco não são reais e têm como único objectivo a exemplificação. 
Está identificada a sombreado a parte da tabela que deve ser preenchido nesta actividade. 
 

Nesta fase, a tabela de risco é composta por todos os eventos e riscos que 

influenciam a estratégia organizacional.  
                                                 
33 Valor do risco ponderado com a probabilidade do evento acontecer = impacto do risco * probabilidade 
do evento; 
34 Prioridade do evento (letra) e do risco (número); 
35 Resposta ao risco: Evitar, Reduzir, Partilhar ou Aceitar; 
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Actividade 6 – Atribuir prioridades aos eventos / riscos 

 

A valorização é essencial na definição das prioridades de acção. As prioridades são 

definidas em dois níveis:  

• Evento: É o primeiro nível de prioridade. Identifica os eventos prioritários por 

ordem decrescente de valor total ponderado do evento. Para que se distinga da 

prioridade dos riscos, a prioridade do evento deve ser identificada com letras (A, B, 

C,...), sendo a letra “A” o evento mais prioritário; 

• Risco: É o segundo nível de prioridade. Define por ordem decrescente de valor 

ponderado do risco, os riscos prioritários. Identifica a prioridade através da ordenação 

numérica crescente (1º, 2º, 3º,...), sendo que o “1º” corresponde ao risco com maior 

valor. 

 

A tabela de risco identifica objectivamente todos os eventos e riscos, permitindo uma 

avaliação e atribuição de prioridades independente e sem qualquer tipo de 

subjectividade.  

 

Actividade 7 – Identificar respostas ao risco 

 

A última fase da avaliação do risco é a identificação da resposta ao risco. Esta etapa 

é, em última análise, dependente da decisão da gestão de topo e deve estar de acordo 

com a estratégia organizacional. 

A tabela de risco deve ser completada com a resposta a cada risco. De acordo com o 

modelo ERMF (Steinberg et al., n.d.) existem diversos tipos de resposta:  

• Evitar: São executadas acções para excluir as actividades com risco; 

V – Um modelo de controlo de receita 94



Um Modelo de Controlo de Receita para o Sector das Telecomunicações  

• Reduzir: São executadas acções para reduzir o impacto e as probabilidades de 

acontecerem eventos com risco; 

• Partilhar: São executadas acções para reduzir o impacto e as probabilidades, 

transferindo parte ou a totalidade do risco para outra entidade; 

• Aceitar: Não é efectuada qualquer acção para alterar o impacto e as 

probabilidades de um evento acontecer.  

Cada resposta possui um conjunto de acções diferenciadas que devem ser 

consideradas na próxima acção – Mobilizar. Esta acção tem como objectivo principal a 

preparação operacional da resposta escolhida, através da identificação do âmbito e 

dos recursos necessários para a resposta a cada risco, tratando cada resposta como 

um projecto em separado. 

 

No final desta fase fica completa a tabela de risco da cadeia de valor da receita. Todos 

os eventos e riscos que envolvem potencial de perda de receita, foram identificados, 

quantificados, atribuídas prioridades e respostas.   

 

V.2.2.4 -  Mobilizar 

 

Após a identificação dos eventos, riscos e respostas aos riscos que devem ter maior 

atenção por parte da gestão, é necessário implementar os controlos necessários para 

que o risco de perda de receita seja mitigado. Assim, é assegurada de forma pró-

activa a minimização do risco de perda de receita. 

Cada risco deve ser encarado como um desafio a ser ultrapassado com um conjunto 

de actividades e de recursos previamente definidos e divulgados pela organização. A 

complexidade de cada desafio depende do tipo de resposta ao risco. A redução do 

risco implica um projecto mais complexo do que a sua aceitação, por exemplo. 
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A Mobilização inclui a definição dos vários elementos que asseguram o planeamento 

da acção seguinte – Agir.  

  

Actividade 8 – Identificar âmbito de actuação do projecto de resposta ao risco 

 

Willian Duncan (1996) define a identificação do âmbito de actuação, como o processo 

que assegura que o projecto inclui todos os elementos necessários, e apenas estes, 

para que seja terminado com sucesso. O resultado é a definição da base de trabalho e 

de decisões futuras: 

• Justificação: Define a necessidade sobre a qual o projecto pretende incidir; 

• Objectivo: Define quais são os critérios objectivos que devem ser tomados em 

conta para que o projecto seja considerado terminado; 

• Produto: Define as características do produto que o projecto pretende criar; 

• Subprodutos a entregar: Define quais são os subprodutos que devem ser 

entregues durante o projecto. 

 

A definição do âmbito é critica para o sucesso do projecto de resposta ao risco. 

Definições “pobres” levam a que os custos finais sejam superiores, devido à existência 

de alterações inevitáveis que corrompem o ritmo de trabalho, aumentam os prazos e 

baixam a produtividade e moral dos recursos humanos envolvidos.  

 

Actividade 9 – Planear os recursos do projecto 

 

Antes do início da implementação do projecto de resposta ao risco, é necessário 

identificar e planear os diversos recursos necessários para que o risco seja controlado 
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e, no caso de existirem perdas de receita recuperáveis, agir para a sua recuperação. 

Os principais tipos de recursos envolvidos são: 

• Recursos financeiros: São responsáveis pelo financiamento das diversas 

actividades do projecto de resposta ao risco. Durante todo o ciclo de vida do projecto é 

importante uma política firme de alterações ao âmbito, para assegurar a gestão 

correcta de todos os recursos, nomeadamente os financeiros; 

• Recursos humanos: São os recursos que executam o projecto. Devem-lhes ser 

atribuídas tarefas, responsabilidades e relações de reporte entre eles e todos os 

outros elementos de projecto; 

• Recursos tecnológicos: Asseguram a qualidade, fiabilidade e disponibilidade do 

hardware e software críticos para a execução do projecto, nomeadamente dos 

princípios tecnológicos a utilizar, das plataformas escolhidas, da sua distribuição, 

disponibilização e da sua relação com os processos e pessoas; 

• Recursos de qualidade: Asseguram que o projecto satisfaz as necessidades que 

lhe deram origem e que é executado de acordo com standards. Durante a 

implementação são efectuadas avaliações de performance e de conformidade, 

podendo existir a necessidade de eliminar processos que não geram valor; 

• Recursos de comunicação: Asseguram que a informação é gerada, recolhida, 

disseminada, guardada e utilizada da forma eficiente e eficaz. Os gestores de projecto 

são responsáveis pela implementação de mecanismos que a facilitam, evitando o 

rumor, apatia ou revolução; 

• Recursos logísticos: Contribuem para a presença das condições básicas de 

execução dos projectos. Exemplos: espaço físico, mobiliário, material de escritório, 

alimentação, meios de comunicação, etc.  

 

 

V – Um modelo de controlo de receita 97



Um Modelo de Controlo de Receita para o Sector das Telecomunicações  

Actividade 10 – Realizar plano de trabalho 

 
A definição do âmbito e dos recursos do projecto deve culminar com um plano 

integrado de trabalho que conduzirá o projecto de resposta ao risco até ao seu 

término. O plano de trabalho deve ter uma base inicial, que permitirá a identificação 

dos desvios posteriores, e pode ser alterado de acordo com a gestão de mudança que 

for equacionada. Além de servir de base, também é utilizado como ferramenta de 

gestão durante todo o ciclo de vida do projecto, sendo para isso, essencial o auxílio de 

ferramentas especializadas de gestão de projecto. 

O plano deve ser simples de construir e fácil de controlar, de forma a se tornar um 

instrumento de gestão, e não um peso burocrático que se arrasta ao longo do ciclo de 

vida do projecto.  

 

V.2.2.5 -  Agir 

 

A acção Agir executa o plano do projecto de resposta ao risco. Durante a execução do 

plano, até ao seu final, surgem diversos desafios a ultrapassar, como os pedidos de 

mudança, os conflitos, os riscos do projecto e, finalmente, o encerramento do projecto. 

 

Actividade 11 – Gerir as alterações ao âmbito 

 

Os projectos são fáceis de gerir se tudo for estático, se não ocorrerem mudanças e se 

tudo decorrer de acordo com o planeado. Mas porque isso nunca acontece, é 

necessária a gestão da mudança durante a implementação dos projectos. Esta 

actividade envolve políticas e procedimentos para detectar, analisar, avaliar e 

implementar modificações ao plano inicial do projecto de resposta ao risco.  
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As alterações podem ter um grande impacto no projecto e requerem a atenção dos 

gestores de projecto. Para Kliem et al. (1997), a mudança pode afectar os 

comportamentos das pessoas, o plano de trabalho, a qualidade do trabalho e o 

produto final. A mudança pode ser classificada em quatro categorias, descritas no 

quadro 15. 

Quadro 15 – Categorias de mudança.36  

Grande Mudança Pequena Mudança 

• Altera o calendário; 

• Altera a base do produto; 

• Altera o orçamento; 

• Altera algo crítico para o projecto; 

• Alterações insignificantes que não 

alteram o calendário, o produto e o 

orçamento; 

• Não altera o produto final; 
Mudança Correctiva Manutenção da Mudança 

• Corrige algo que foi omitido durante o 

projecto; 

 

 

• Afecta algo que já foi realizado, mas 

que precisa de ser actualizado; 

• Impacto mínimo no resultado do 

projecto; 
 

De acordo com os mesmos autores, as mudanças devem ser qualificadas por um 

comité de gestão de mudança, como: prioritárias, menos prioritárias e não prioritárias. 

Este comité aprovará as mudanças e assumirá os seus impactos no projecto.  

A mudança é inevitável em qualquer tipo de projecto. O grande desafio está no 

relacionamento equilibrado entre o seu custo, tempo de execução e qualidade. 

 

Actividade 12 – Gerir os riscos do projecto 

 

Os gestores de projecto operam em organizações dinâmicas e com um número 

limitado de recursos. Neste tipo de ambientes, o risco de perdas potenciais durante a 

                                                 
36 Adaptado de Kliem et al. (1997); 
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implementação pode ser alto. Estas perdas têm impacto negativo em termos de 

calendário, orçamento e qualidade do projecto.  

Através da identificação das actividades criticas e das suas ameaças, os gestores de 

projecto podem rever o plano de projecto e reordenar os esforços para actividades 

com maior risco, para minimizar/anular o impacto. A gestão de risco pode também ser 

usada para realizar planos de contingência a utilizar quando a resposta ao risco falha. 

 

Actividade 13 – Controlar o projecto  

 

O controlo do projecto deve ser realizado pelos gestores de projecto com o objectivo 

de assegurar que o plano de projecto está a ser seguido. Este controlo deve ser 

realizado periodicamente ou de acordo com a importância da fase do projecto. Existem 

diversas formas de o realizar, no entanto as mais comuns são as reuniões planeadas 

e ad hoc. São um tipo de controlo eficaz, que permitem à equipa trocar informações e 

desbloquear situações de imediato, apesar de existir o risco constante de se afastarem 

do que é realmente importante.  

Outra forma de controlo é a recolha e avaliação de dados em actividades críticas, com 

o intuito de os contrapor com o plano e avaliar o seu impacto em todo o projecto 

(Kliem et al., 1997).  

Se forem identificados desvios ou necessidades de alteração do plano, devem 

efectuar-se as actividades de gestão de mudança, analisadas anteriormente. 

 

Actividade 14 – Encerrar o projecto 

 

A última actividade da acção Agir é o encerramento do projecto de resposta ao risco. 

Todos os projectos devem ter um fim. Nesta actividade, muitas vezes descurada, é 

importante a recolha estatística e a identificação das lições aprendidas. A recolha de 
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estatística é essencial para a análise dos desvios entre o planeado e o executado, 

assim como, permitirá o melhor planeamento em projectos futuros. A recolha das 

lições aprendidas ajuda a compreender situações que correram bem, ou não, e que 

foram importantes para a execução do projecto.   

 

V.2.2.6 -  Monitorizar 

 

A última acção do MICROT é a Monitorização. Esta actividade verifica se a resposta 

ao risco é eficaz e avalia se existe alguma alteração dos riscos que implicam a revisão 

do controlo. 

 

Actividade 15 – Definir forma de monitorização do controlo 

 

A monitorização pode ser efectuada através de duas formas (Steinberg et al., n.d.):  

• Contínua: Faz parte das actividades operacionais normais de uma organização. É 

mais eficiente do que as actividades esporádicas de monitorização porque detecta em 

tempo real as mudanças e está integrada na organização. Exemplos: gestão e 

supervisão regular, análise de desvios, comparações e reconciliações; 

• Esporádica: Não faz parte das actividades regulares de uma área e é efectuada 

periodicamente para assegurar à gestão que o risco está controlado. Existem três 

entidades que executam monitorização esporádica: auditores internos, externos e 

responsáveis das próprias áreas. Exemplos: auditorias internas, externas e 

autoavaliações. 

 

O MICROT considera ainda a existência de medidas de performance, que identificam 

desvios nos pontos de controlo. Estas medidas são compostas por: 
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• Indicadores de performance: São indicadores associados ao controlo, que 

indicam o que se pretende medir;  

• Objectivos: Cada indicador de performance deve possuir um objectivo definido, 

que serve de referência à identificação de desvios;  

Sempre que possível, as áreas de maior risco devem ser monitorizadas com mais 

frequência ao invés daquelas com menor risco. 

 

Actividade 16 – Reportar resultado da monitorização 

 

Como resultado da monitorização, e independentemente da origem, deve ser emitido 

para a gestão uma avaliação do estado do controlo. Esta avaliação deve conter uma 

análise do controlo e identificar os pontos fracos do mesmo.  

Como os ambientes internos e externos das organizações estão em constante 

mutação, é possível uma alteração dos eventos/riscos que podem não estar 

controlados. Como a avaliação do risco deve ser realizada periodicamente, sempre 

que seja encontrado um risco que não esteja controlado, é reiniciada a cadeia das 

acções do MICROT. 

 

As acções do MICROT permitem que sejam executadas sobre a cadeia de valor da 

receita actividades que visam responder ao risco de perda. Contudo, a implementação 

o modelo está fortemente condicionado pela própria organização e por alguns factores 

externos que a rodeiam. 
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V.2.3 -  MICROT: Os factores críticos de sucesso  

 

Os factores críticos de sucesso são os elementos que influenciam fortemente as 

acções e o núcleo do modelo, e que são decisivos para que as actividades de Controlo 

de Receita atinjam os seus objectivos. A sua ausência ou indefinição, irá repercutir-se 

na eficiência e eficácia das actividades de controlo. 

O MICROT considera cinco factores críticos de sucesso: Estratégia, Mudança, 

Ferramentas, Organização e Regras. 

 

Figura 16 – Factores críticos de sucesso do MICROT. 
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V.2.3.1 -  Estratégia  

 

Actualmente os gestores não centram as suas atenções no presente, preocupam-se 

em antecipar o futuro e preparam-se para ele. Através da gestão estratégica, é 

executado um conjunto de decisões de gestão e acções que determinam o futuro das 

organizações (Cardoso, 2001).  
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A gestão estratégica enfatiza a análise e avaliação das oportunidades e ameaças do 

ambiente, tendo em conta as forças e fraquezas da organização, com vista a desenhar 

o futuro, definir os seus objectivos e estratégia, num contexto dinâmico e incerto. Para 

Luís Cardoso (2001), a formulação estratégica envolve os seguintes passos: 

1) Identificação da missão da organização, analisando a razão de ser da sua 

existência e a sua função na sociedade; 

2) Definição dos objectivos que concretizam a missão, esclarecendo aquilo que a 

organização pretende atingir; 

3) Análise do ambiente geral e específico, permitindo conhecer as ameaças e 

oportunidades relacionadas com a envolvente social e também daquelas directamente 

relacionadas com a sua actividade; 

4) Diagnóstico interno, evidenciando os pontos fortes e fracos da organização, 

nomeadamente da sua estrutura, cultura e recursos; 

5) Escolha estratégica, que permitirá atingir os objectivos definidos. 

 

Para Chiavenato (1987), a estratégia é um conjunto de objectivos e políticas capazes 

de guiar e orientar o comportamento da organização a longo prazo. Mobiliza todos os 

recursos da organização. Uma vez estabelecidos os objectivos empresariais, a 

estratégia é o conjunto de decisões das quais dependerão os recursos necessários e a 

tecnologia requerida, a estrutura organizacional mais adequada e a consequente 

acção empresarial para o alcance dos resultados. Todas as actividades devem ter ser 

executadas de acordo com a estratégia da organização.  

 

Como constatado nos capítulos anteriores, os operadores de telecomunicações estão 

a redireccionar a estratégia expansionista de número de clientes para a sua retenção e 

maximização da receita por eles proporcionada. Neste contexto, as actividades de 
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Controlo de Receita possuem uma importância e intervenção directas na nova 

estratégia, nomeadamente na maximização da receita por serviço. 

Contudo, a estratégia não deve ficar confinada aos gestores de topo. É fundamental 

que todos os intervenientes a conheçam e a coloquem em prática, criando uma cultura 

própria na organização, alinhada com a sua missão e objectivos. A definição da 

estratégia de risco cabe ao gestor de topo da empresa, com a ajuda do conselho de 

directores (Buehler, 2004). 

 

A implementação das actividades de Controlo de Receita tem de estar alinhada com a 

estratégia global do operador e incutida na sua cultura. Apenas desta forma será 

garantido o sucesso do MICROT. Se isso não for conseguido, a organização irá criar 

entraves à implementação de políticas, procedimentos e controlos, que podem chocar 

com a cultura expansionista. 

 

Figura 17 – Estratégia organizacional, de Controlo de Receita e cultura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Cultura organizacional 

Estratégia de 
Controlo de Receita 

Estratégia 
organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

A persistência desta cultura, também provocada pela resistência à mudança pelos 

elementos das organização, poderá colidir durante algum tempo com a estratégia 
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organizacional, e apenas pode ser alterada de forma progressiva ao longo do tempo 

com instruções rigorosas e precisas da gestão de topo. 

 

V.2.3.2 -  Organização interna 

 

A segunda etapa para o planeamento estratégico das organizações são as pessoas e 

a forma como estão organizadas para atingir os objectivos da organização. Esta etapa 

é antecedida pela definição da missão, objectivos e políticas, e seguida pela definição 

dos procedimentos, programas e funções para atingir os objectivos (Spewak et al., 

1992). Chiavenato (1987) realça ainda a importância da tecnologia e do ambiente 

externo, que influenciam directamente o desenho organizacional. 

Para Luis Cardoso (2001), tem de existir uma adequação contínua da estrutura à 

estratégia das organizações, caso contrário pode não haver êxito na implantação da 

estratégia, incorrendo-se em custos importantes e desnecessários, gerando falta de 

competitividade.  

Alterações no contexto externo e nos objectivos podem obrigar a uma alteração 

regular de estratégia e, consequentemente, à alteração da estrutura.  

 

A estratégia de enfoque no aumento da cota de mercado, em termos de número de 

clientes, está a ser progressivamente abandonada em favor da retenção dos clientes 

existentes e maximização da sua receita. É neste contexto que as actividades de 

Controlo de Receita possuem particular importância. Contudo, as organizações não 

estão estruturadas para suportar esta função, desconhecendo muitas vezes a sua 

importância e até a sua existência, para o suporte dos objectivos globais da 

organização.  
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Todas as definições de Controlo de Receita apresentadas no capítulo III possuem 

elementos comuns, assim como algumas perspectivas diferentes. A integração dessas 

definições permite a criação uma definição, que se pretende, universal: 

 

Quadro 16 – Definição de Controlo de Receita. 

   Assegurar, desde o início até ao fim da cadeia de valor da receita, a integridade, 

exactidão e precisão do planeamento, concepção, geração, captação, gravação, 

gestão e reporte de todos serviços prestados ao cliente e de suporte ao negócio, 

através de processos, ferramentas e conhecimento humano, suportados pelas 

tecnologias de informação. 

 

As áreas de actuação das actividades de Controlo de Receita não devem ficar 

limitadas aos sistemas de facturação. Todos os processos organizacionais, desde a 

criação do serviço que o cliente vai usar até à integração do seu pagamento na 

contabilidade, devem possuir actividades de Controlo de Receita incluídas nas suas 

tarefas normais.  

São os operacionais de cada processo que os conhecem melhor e, muitas vezes, que 

sabem onde existem oportunidades de melhoria. Contudo, dado que a cadeia de 

receita é muito longa e transversal à organização, existe o risco de existirem áreas 

obscuras, que não possuem atenção de uma área especifica. É o caso dos handovers 

entre processos. Nesta situação particular, o risco é muito elevado, porque se tem de 

garantir que as saídas de um processo, que pode ser suportado por tecnologia e/ou 

pessoas, correspondem às entradas do processo seguinte.  

 

Desta forma, o MICROT recomenda a implementação de dois níveis de controlo, que 

devem ser integrados na estrutura hierárquica da organização: 
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• Controlo operacional: Executado pelos responsáveis de cada processo, 

implementando controlos localizados na sua área operacional; 

• Controlo transversal: Executado por uma área, independente de todas as outras, 

que emana as directrizes de controlo às diversas áreas operacionais, assegura a 

correcta gestão dos handovers entre processos e que implementa uma estratégia de 

Controlo de Receita transversal à organização. 

Exemplos práticos de controlo operacional: 

- Verificação da precisão e exactidão das facturas;  

- Optimização de rotas na rede;  

- Verificação que os serviços a disponibilizar se encontram testados e sem falhas;  

- Validação da contabilização. 

Exemplos práticos de controlo transversal:  

- Integridade de plataformas: Analisa e corrige as discrepâncias entre os sistemas; 

- Fluxo de eventos: Assegura que todos os eventos originados no cliente passam por 

todos os sistemas até à factura e ao banco;  

- Relações com outros intervenientes: Analisa a exactidão e precisão dos fluxos de 

informação com outras entidades. 

 

O organigrama da figura 18 representa a organização hierárquica proposta no 

MICROT, que suporta os dois tipos de controlo.  

 

O modelo assenta num órgão que estabelece as directrizes de Controlo de Receita, 

implementa controlos e coordena as actividades de controlo, designado por Controlo 

Geral37. Além dos recursos dedicados inteiramente ao Controlo de Receita, possui 

                                                 
37 Controlo Geral é uma das possíveis designações para o órgão que executa as funções de Controlo de 
Receita nos operadores de telecomunicações. O seu nome é meramente exemplificativo; 
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ainda outros, existentes nas áreas de controlo operacional, que respondem 

hierarquicamente ao seu Director e, funcionalmente, também ao Controlo Geral.  

 

Esta estrutura hierárquica permite que as actividades de controlo da cadeia de valor 

da receita sejam exercidas em todas as áreas organizacionais, com directrizes únicas 

de um órgão de controlo independente, que também assegura os handovers entre 

processos e a implementação de controlos end-to-end. 

 

Figura 18 – Localização hierárquica do Controlo de Receita. 

Controlo Geral

Controlo
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Director
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Director
C
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O Controlo Geral está posicionado hierarquicamente fora das áreas operacionais, 

permitindo a prática das suas actividades com independência e isenção de conflitos de 

interesse.  

 

Contudo, a promiscuidade hierárquica dos recursos afectos à função e a sua 

localização hierárquica, pode potenciar alguns custos de implementação, identificados 

no quadro 17. 
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Quadro 17 – Análise custo/benefício da localização hierárquica da função. 

Custos Benefícios 

• Dificuldade de articulação entre os 

objectivos das áreas operacionais e os 

de Controlo de Receita; 

• Atrito entre a chefia funcional, 

hierárquica e o recurso; 

• Conflito de prioridades dos recursos; 

• Grande coordenação das actividades 

e dos recursos, por abrangerem toda a 

cadeia de valor. 

• Único órgão que emana directrizes 

sobre Controlo de Receita; 

• Assegura os handovers entre processos 

de negócio; 

• Isento de conflitos de interesse; 

• Independente das áreas operacionais; 

• Não necessita de recursos com 

conhecimentos detalhados sobre todas 

as áreas da cadeia de valor da receita; 

• Coloca em prática uma estratégia 

comum para toda a cadeia de valor; 

• Implementa controlos com uma visão 

end-to-end. 

 

Porém, não basta existir estrutura hierárquica definida. Existe outro factor que, se não 

existir ou for desajustado, pode minar o sucesso do Controlo de Receita - a cultura 

organizacional. Buelher (2004), afirma que além da implementação de controlos é 

necessária uma cultura onde os gestores olhem simultaneamente para os riscos e 

para os retornos. 

Uma organização orientada para a receita requer uma cultura de intolerância às fugas 

por parte dos seus colaboradores. Uma cultura onde a integridade da receita é um 

objectivo crítico de todos. Para atingir este objectivo, o operador tem de possuir o 

suporte dos executivos de topo, todos os níveis de gestão incentivados, um contínuo 

enfoque na melhoria e uma orientação para a mudança, através de novos processos.  
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Estas características combinam motivação, compensação e responsabilização de 

todos os intervenientes. Não é pelo simples aumento dos recursos que se cria este 

tipo de organização, nem com a criação de equipas para combater uma crise 

específica. Uma organização orientada para a receita tem de construída com o tempo. 

A cultura deve estar orientada para a estratégia da organização, sendo no entanto, 

mais difícil e morosa a sua alteração. A gestão de topo possui particular importância 

neste aspecto, porque é ela que define e propaga a estratégia e, consequentemente, a 

cultura.  

É essencial o suporte dos gestores de topo às actividades de Controlo de Receita, 

porque as mesmas devem estar em toda a organização e exigem tarefas adicionais de 

controlo, muitas vezes não compreendidas nem aceites pelos responsáveis das 

diversas áreas.  

Exemplo prático:  

Uma das formas para a alteração mais rápida da cultura é a adopção de objectivos por 

parte dos colaboradores, e fazer depender do alcance desses objectivos a política de 

remuneração. 

 

Outros dois factores que contribuem para o sucesso do modelo hierárquico proposto 

pelo MICROT e que se podem incluir na própria cultura, é atitude de parceria e 

comunicação entre os elementos do operador. Pelas suas características relacionadas 

com as relações humanas, são bastante difíceis de conseguir.  

 

A comunicação é essencial para o fluxo da informação transversal na organização, e 

não apenas vertical. Permite a inexistência de “ilhas” de conhecimento, ajudando 

dessa forma, a melhores decisões.  
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A atitude de parceria também é crítica no modelo. O modelo de controlo proposto não 

tem uma estrutura hierárquica típica. O seu sucesso depende das parcerias que se 

criam a nível operacional. Além das tarefas directamente relacionadas com a sua 

função, as diversas áreas operacionais também executam actividades de controlo, 

recebendo directivas de outra entidade, o Controlo Geral, que não é sua hierarquia 

directa. Esta potencial promiscuidade hierárquica apenas pode ser ultrapassada com 

parcerias em toda a organização e com bastante comunicação. 

 

O desenho organizacional é um factor crítico de sucesso que exige grandes níveis de 

comunicação, participação, parceria e apoio de topo.  

 

V.2.3.3 -  Regulamentos 

 

Existe um conjunto de regulamentos que gerem o sector das telecomunicações e que 

zelam pelos direitos e deveres de todos os intervenientes. O Controlo de Receita deve 

reger-se também por esses regulamentos, garantindo a sua implementação. 

• Regulador de telecomunicações: A regulação do sector das telecomunicações 

possui uma forte relação com as actividades de Controlo de Receita. Um dos 

objectivos da regulação é a defesa dos utilizadores, além do desenvolvimento de um 

mercado aberto e concorrencial, da garantia de um serviço universal e do 

desenvolvimento da sociedade de informação (ANACOM, 2003c). A directiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho (2002) reforça os princípios de regulação, 

nomeadamente através da prestação de informações claras, transparentes e da 

certificação da integridade e segurança das redes de comunicações públicas.  

A regulação não está apenas focada nas relações entre clientes e operadores, mas 

também nas relações entre operadores (por exemplo, na interligação de redes 

concorrentes) e o estado (por exemplo na assessoria de telecomunicações).  
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No contexto de regulação, as actividades de Controlo de Receita estão relacionadas 

com: perda directa de receita, garantindo da qualidade dos serviços prestados, 

integridade da rede de comunicações, preparação para catástrofes e segurança contra 

acessos não autorizados; e pela perda indirecta, garantindo a confidencialidade dos 

dados e comunicações e da integridade e transparência da informação disponibilizada 

ao cliente. 

Se os operadores de telecomunicações não cumprirem com as suas obrigações, o 

regulador têm poderes fiscalizar e punir o incumprimento dos regulamentos, tornando-

se numa verdadeira entidade supervisora do mercado das telecomunicações; 

• Governo das sociedades: A importância do governo das sociedades vai para 

além do interesse dos accionistas. Os seus princípios de transparência e 

responsabilidade são cruciais para a integridade e credibilidade dos mercados. A 

confiança nas organizações também contribui para a criação de emprego, geração de 

impostos, receitas e fornece bens e serviços para o mercado (Witherell, 2002). 

Neste contexto, o governo das sociedades potencia ainda mais a necessidade do 

MICROT, sendo este fundamental para assegurar que a cadeia de valor da receita 

possui os controlos internos adequados, tal como preconizado nos modelos de 

governo das sociedades da OCDE, EUA e UE.  

Após a implementação do MICROT, existe a garantia que a organização possui os 

controlos necessários que afiançam a sua eficiência operacional, reflectindo um 

reporte financeiro preciso e completo, integrados numa política de gestão de risco 

global; 

• Normas específicas de telecomunicações: Além das normas que regulamentam 

os intervenientes do sector e aquelas que gerem o governo das sociedades, existem 

um conjunto específico de normas técnicas relacionadas com os sistemas de 

telecomunicações. Gerem os fluxos de informação entre toda a tecnologia própria do 
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sector. Estes fluxos incluem as relações entre operadores nacionais e internacionais, 

entidades fornecedoras de serviço e de regulação. O Controlo de Receita deve 

assegurar que essas normas são seguidas e que não são adulteradas, com o risco de 

causarem erros nos processos internos do operador, nos clientes e nas relações com 

outros operadores, prejudicando desta forma a receita. 

 

V.2.3.4 -  Ferramentas de suporte 

 

As actividades de Controlo de Receita necessitam de ferramentas que suportem as 

suas operações.  

São fundamentais ferramentas de gestão de dados e de informação, pela elevada 

complexidade e quantidade de eventos a tratar. Diariamente são efectuados e 

registados milhões de eventos relacionados com telecomunicações. As ferramentas de 

suporte devem estar preparadas para gerir esta quantidade de dados.  

As ferramentas necessárias ao suporte do MICROT estão subdivididas nos seguintes 

agrupamentos: 

• Gestão corrente: Inclui um conjunto de ferramentas de apoio administrativo, 

nomeadamente: processadores de texto, folhas de cálculo, correio electrónico, etc; 

• Gestão de projectos: Inclui as ferramentas associadas à gestão de projectos, 

nomeadamente: gestão de recursos humanos e financeiros, calendarização de tarefas, 

entre outros. O seu principal objectivo é o suporte às acções do MICROT. Estas 

ferramentas são decisivas na fase de planeamento e acompanhamento do projecto de 

resposta ao risco; 

• Gestão de dados: Gerem grandes volumes de dados envolvidos no Controlo de 

Receita. Um dado, é um conjunto discreto de factos objectivos sobre um evento que 
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não fornecem qualquer juízo, interpretação ou base que suporte a acção (Velho, 

2000). As principais funções necessárias para a gestão de dados do MICROT são:  

- Recolher dados das diversas fontes internas e externa à organização; 

- Armazenar os dados para que possam ser tratados e analisados; 

- Tratar os dados recolhidos, para que possam ser relacionados com outros 

dados e para que possam ser interpretados. 

• Gestão de informação: Inclui a gestão da informação que deve ser reunida ou 

difundida pelo Controlo de Receita. A informação é um conjunto de dados dotados de 

relevância e propósito (Drucker, 1998). Altera a forma como o receptor percepciona 

algo, tendo impacto no seu juízo e no seu comportamento (Velho, 2000). As principais 

funções necessárias para a gestão de informação são:  

- Analisar as diversas relações entre os dados; 

- Armazenar a informação, criando um arquivo para análise; 

- Transmitir às diversas áreas organizacionais as melhores práticas sobre o 

Controlo de Receita; 

- Reportar as informações compiladas às diversas áreas organizacionais.  

• Modelação: Inclui as ferramentas de desenho de processos da organização. O 

seu objectivo é identificar todas as relações existentes entre pessoas, tecnologias e 

processos. 

 

A grande complexidade dos processos, tecnologias e pessoas que o sector de 

telecomunicações envolve, assim como o elevado número de eventos que devem ser 

analisados, exigem que a actividade de Controlo de Receita esteja dotada de 

ferramentas que suportem a sua função. As ferramentas anteriores proporcionam a 

base tecnológica do sucesso do MICROT. A ausência destas ferramentas atrasa, e 
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pode impossibilitar, a realização de algumas actividades, colocando em causa o 

objectivo final do Controlo de Receita. 

 

V.2.3.5 - Gestão da mudança   

 

A mudança é indissociável das organizações modernas. Para Tapscott et al. (1993) 

existem quarto paradigmas de mudança que influenciam o posicionamento das 

organizações no negócio e que devem ser levadas em consideração para a 

implementação do MICROT: 

1) Nova tecnologia: A tecnologia é base das novas organizações, especialmente 

das de telecomunicações. Estas têm de estar em constante actualização para que 

sejam cada vez mais eficientes e competitivas; 

2) Nova ordem geopolítica: As mudanças políticas e económicas tomam proporções 

globais. As organizações abrem-se aos mercados internacionais e deixam o contexto 

nacional ou regional; 

3) Nova organização: As novas organizações são abertas e dinâmicas e têm de se 

adaptar constantemente às condições de mercado; 

4) Novo ambiente de negócio: O ambiente estável com competição limitada já não 

existe. Os mercados nacionais transformam-se em globais com o aumento da 

competição. 

Estes quatro paradigmas mantêm-se actuais, especialmente em organizações que 

fornecem serviços, onde o ambiente competitivo é elevado, à escala global, e onde 

existe uma dependência tecnológica acentuada e em mutação. 

 

Neste contexto, para que a organização se mantenha activa e competitiva deve 

adaptar os seus processos, tecnologias e pessoas à nova realidade. Essa constante 
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adaptação provoca internamente alteração nos processos, produtos e serviços a 

disponibilizar ao cliente, assim como nas estruturas de suporte (humana, tecnológica, 

etc.), aumentado nos níveis de risco. 

 

A relação do MICROT e a mudança contínua vai no sentido de assegurar que a 

mudança, interna ou externa, não provoca quebras ou falhas na cadeia de valor da 

receita. Neste âmbito, o modelo deve adaptar-se continuamente aos novos processos, 

tecnologias e pessoas, sempre de acordo com a estratégia organizacional. Deve 

também testar a mudança, para que esta ocorra sem consequências nefastas para o 

cliente e/ou para a organização.  

 

Para o MICROT, a mudança é considerada uma fonte de risco que pode ocasionar 

perdas. No processo de gestão de mudança, o modelo possui responsabilidades em 

assegurar que esta se efectuará sem impactos nefastos na cadeia de valor da receita. 
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V.3 - Impactos esperados 

 

A estratégia organizacional e do Controlo de Receita não são independentes. Ambas 

possuem os mesmos intervenientes. Todos contribuem para a maximização da cadeia 

de valor da receita, sendo também aqueles onde o impacto do MICROT é maior.   

Os intervenientes nas actividades de Controlo de Receita estão identificados na figura 

19. 

Figura 19 – Intervenientes nas actividades de Controlo de Receita.38
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V.3.1 - Operador 

 

O operador de telecomunicações deseja assegurar que todos os seus sistemas estão 

a funcionar correctamente, não deturpando a receita a favor do cliente e ou de si 

próprio. 

A incorrecta prestação de um serviço em prejuízo do operador, é grave pela receita 

que não permite materializar. Por outro lado, a prestação de um serviço em prejuízo 

do cliente, pode reflectir-se no aumento das suas queixas e do aumento das taxas de 

churn, que levam à diminuição de receita através da perda indirecta.   

                                                 
38 (Monteiro, 2004); 
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Em ambos os casos, é do interesse do operador que não existam erros na cadeia de 

valor da receita. Ele é o único que tem o poder de evitar esta situação, através a 

implementação de actividades de controlo. 

Com a implementação do MICROT, as estimativas de perda identificadas no capítulo II 

(entre 1 e 15% de receita de serviço) podem ser minimizadas, significando um 

benefício incremental das receitas, que antes não eram asseguradas. 

 

Contudo, a implementação do modelo pode despoletar diversas fontes de atrito 

interno, porque as actividades de Controlo de Receita podem colocar em causa a 

eficiência e eficácia de alguns processos. Sendo a sua principal função a detecção e 

prevenção de fugas de receita, esta actividade pode ser identificada como 

incriminatória e pode ser vista como “persona non grata” por diversas áreas 

organizacionais.  

 

V.3.2 - Accionista 

 

Para o accionista, o MICROT assegura que o resultado das operações da 

organização, onde detém uma posição total ou parcial, são reflectidos correctamente 

nas contas. Além disso, através da materialização de receita que estava 

potencialmente perdida, os indicadores do ARPU e do EBITDA crescem, melhorando 

a performance da organização, assim como a sua rentabilidade.  

O Controlo de Receita melhora as performances dos indicadores financeiros e 

assegura que não existem incoerências entre a receita gerada, facturada, recebida e 

reportada pelos processos da organização.  

É também uma das principais actividades exigidas pelos novos modelos de governo 

das sociedades, para fazer face aos escândalos financeiros causados pela falta de 

controlo. 
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V.3.3 - Cliente 

 

O MICROT reflecte-se no cliente através da sua percepção de que o operador lhe 

proporciona serviços de qualidade, sem erros e de acordo com o contrato que assinou. 

Desta forma, aumenta a sua satisfação e fidelização para com o operador, diminuindo 

o número de queixas e da taxa de abandono.  

Através desta percepção, a receita é assegurada, assim como aquela que irá ser 

proporcionada pela manutenção do cliente no operador e pela entrada de novos 

clientes que procuram serviços transparentes, correctos e de qualidade. 

 

V.3.4 - Regulador 

 

O MICROT vai ao encontro aos princípios reguladores definidos na Lei de 

Comunicações Electrónicas (2004), nomeadamente através da implementação de 

respostas ao risco. Os objectivos do MICROT promovem, directa ou indirectamente, a 

concorrência na oferta serviços (através da melhoria da qualidade dos serviços, por 

exemplo), contribuem para o desenvolvimento do mercado interno da UE (através da 

melhoria da integridade das redes e das relações com parceiros de comunicações, por 

exemplo) e defendem os interesses dos cidadãos (através da protecção de dados e 

comunicações, por exemplo). 

Assim, os princípios de regulação estão alinhados com os princípios de Controlo de 

Receita. 

 

V.3.5 - Colaborador 

 

Os colaboradores dos operadores procuram a certeza de que os processos e os 

sistemas estão a funcionar correctamente e sem erros. O Controlo de Receita detecta 
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e pode prevenir esses erros, proporcionando às várias equipas responsáveis pela 

cadeia de valor da receita, um controlo independente e activo.  

O Controlo de Receita também proporciona conhecimentos especializados sobre 

controlo a outras equipas que, pela especificidade do seu trabalho, não os possuem, 

sendo desta forma uma mais valia em termos de conhecimento na organização.  

O Controlo de Receita poderá também contribuir para o aumento do atrito entre 

colaboradores e chefias, dado que o MICROT prevê a existência de dois tipos de 

chefia: hierárquica e funcional. A indefinição das linhas de separação de 

responsabilidades pode provocar situações menos claras, que apenas se podem 

resolver com melhorias na comunicação e com atitude de parceria. 

 

V.3.6 - Estado 

 

O objectivo do estado é assegurar que o operador está a seguir os comprometimentos 

que realizou através da compra das licenças de telecomunicações, além do 

cumprimento das suas obrigações fiscais. O Controlo de Receita pode verificar se 

esses comprometimentos estão a ser implementados correctamente, nomeadamente 

aqueles relacionados com a prestação de serviços de qualidade ao cliente e de 

cobrança de impostos (IVA, por exemplo). 

 

V.4 - Relação com outros modelos similares 

 

O MICROT é focado na gestão da cadeia de valor da receita das organizações de 

telecomunicações. É um modelo que combina algumas fases de modelos existentes, 

como o modelo ERMF - Enterprise Risk Management Framework, de gestão de risco 

(Steinberg et al., n.d.) e o PMI - Project Management Institute, de gestão de projectos 

(Duncan, 1996).  
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Ambos os modelos possuem abordagens muito próprias, com objectivos distintos. O 

MICROT aproveita algumas das fases desses modelos, integrando-as e 

complementando-as, para que possuam um único objectivo. 

 

• ERMF - Enterprise Risk Management Framework: Este modelo do Committee of 

Sponsoring of the Tradeway Commission possui a sua ênfase no risco, e define risco 

como um processo efectuado pela gestão de topo e restante pessoal, de acordo com a 

estratégia organizacional, sendo aplicado em toda a organização. Este processo 

destina-se a identificar potenciais eventos que afectem a organização e a gerir o risco 

por eles causado, assegurando que a organização atinja os seus objectivos (Steinberg 

et al., n.d.). 

Neste âmbito, o ERMF exclui diversas actividades que o MICROT possui, 

nomeadamente a selecção e a execução das respostas ao risco, a mobilização dos 

recursos para implementar as respostas e a definição de medidas de performance. 

O ERMF limita-se a identificar os eventos e os riscos com maior impacto e a efectuar 

uma monitorização após a resposta ao risco estar implementada.  

O MICROT vai mais longe, seleccionando, planeando e implementando esta resposta, 

em colaboração com os restantes membros da organização. Além disso, também 

mobiliza todo o tipo de recursos necessários para que a resposta seja implementada.  

 

Após a implementação da resposta ao risco, o MICROT considera a implementação, 

na acção Monitorizar, de um conjunto de indicadores de performance e de objectivos 

previamente definidos, que vão monitorizar os controlos implementados, com o 

objectivo de detectar desvios. O Modelo ERMF não considera a existência destes 

objectivos e indicadores de performance.   

Outra diferença é o âmbito de actuação dos modelos. O ERMF é um modelo alargado, 

porque considera os eventos que podem causar riscos em todos os sectores 
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organizacionais, enquanto que o MICROT apenas considera os riscos associados à 

cadeia de valor da receita.  

 

• PMI – Project Management Institute: O MICROT pode dividir-se em três fases: a 

identificação do risco, a implementação e a monitorização da resposta ao risco. Foram 

incluídas neste modelo diversas actividades do modelo PMI de gestão de projectos, 

nomeadamente na resposta ao risco.  

Após a identificação da resposta ao risco são identificados projectos cujo objectivo é 

implementação de controlos. Para isso é necessário a existência de actividades de 

gestão de projectos, sendo o PMI a referência. Algumas dessas actividades, como a 

definição do âmbito, dos recursos, do plano, entre outros, fazem parte da acção 

Mobilizar e Agir. 

O modelo PMI não possui qualquer relação com a gestão de risco, limitando-se 

apenas à gestão de projectos de qualquer natureza.  

 

Ambos os modelos possuem objectivos muito próprios. O ERMF possui toda a 

metodologia de gestão de risco, mas é omissa na de implementação e gestão de 

respostas ao risco. Enquanto que a metodologia do PMI é focada apenas na gestão de 

projectos e é omissa na forma como de estes são identificados e criados.  

O MICROT aproveitou as actividades mais importantes de cada metodologia e 

integrou-as num único modelo, restringindo o seu âmbito de actuação à cadeia de 

valor da receita.  

 

V.5 - Limitações do modelo 
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O MICROT possui diversas limitações que podem colocar em perigo a sua 

implementação. A sua identificação, a priori, e o seguimento dessas limitações, podem 

reduzir os impactos negativos da sua implementação. As principais limitações são: 

• O modelo está muito dependente de conhecimentos tecnológicos e de negócio dos 

seus intervenientes, assim como da existência de determinados pressupostos 

relacionados com o fluxo de informação entre tecnologias e processos, que podem 

não existir em algumas organizações; 

• As tecnologias envolvidas são muito complexas e diversificadas, envolvendo 

inúmeras interfaces de comunicação, tornando os próprios processos de negócio 

complexos. A diversidade e constante alteração tecnológica exigem uma constante 

actualização dos controlos implementados pelo MICROT;  

• Também como consequência da diversidade tecnológica, a visão end-to-end, em 

termos de fluxo de receita, por exemplo, pode não ser conseguida devido a limitações 

tecnológicas. Um exemplo disso é a impossibilidade de seguir um evento de 

telecomunicações por todos as tecnologias da cadeia de valor, devido a que apenas 

uma delas não consiga gravar o registo que serve de chave única; 

• Algumas actividades de grande importância, nomeadamente o controlo de fluxo da 

receita entre os diversos sistemas, estão dependentes da capacidade de 

disponibilização, armazenamento e de tratamento de dados, sendo muitas vezes 

apenas possível trabalhar com amostras, o que nunca torna os resultados 100% 

fiáveis; 

• O MICROT propõe um modelo misto de dependência hierárquica e funcional dos 

recursos afectos ao Controlo de Receita. Alguns recursos dependem hierarquicamente 

das áreas operacionais, mas também dependem funcionalmente da área de Controlo 

Geral. Esta promiscuidade pode conter alguns perigos de coordenação e de atribuição 

de prioridades e responsabilidades, que podem colocar em causa o funcionamento do 
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modelo. Este modelo hierárquico também pode aumentar o atrito entre a área de 

Controlo Geral e os restantes departamentos, nomeadamente devido à sua 

independência; 

• Um factor crítico de sucesso na organização interna é a cultura organizacional. Por 

envolver um processo moroso de mudança por parte das pessoas, pode limitar a 

implementação do modelo a curto prazo. Pode mesmo ser considerada uma limitação 

efectiva se essa mudança não for conseguida. 

• A implementação de controlos numa área tão sensível como a cadeia de valor da 

receita, pode também fazer diminuir a eficiência dos processos. Para que isso não 

aconteça, é necessário identificar e implementar os controlos chave em processos que 

possuam riscos com mais impacto na receita. 

 

V.6 - Áreas para investigação futura 

 

O MICROT é um modelo específico para o sector das telecomunicações, contudo 

poderá ser adaptado para outras áreas. O que difere de sector para sector são os 

componentes da cadeia de valor da receita. As acções e os factores críticos de 

sucesso poderão manter-se, pelo que o modelo poderá ser adaptado para outros 

sectores de actividade. 

Além da aplicabilidade a outros sectores, poderá ser ainda investigado o limite de 

implementação. Isto é, quais as actividades que podem ser implementadas até que se 

atinja o ponto óptimo entre o custo e o benefício da implementação. O modelo 

pressupõe a existência de recursos ilimitados, o que, numa empresa real, não existe.   
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V.7 - Áreas fora do âmbito da pesquisa 

 

Encontram-se fora do âmbito desta pesquisa as seguintes áreas: 

• A descrição detalhada/comparativa das diversas metodologias de gestão de risco 

e de projecto; 

• A descrição detalhada das tecnologias e processos dos operadores de 

telecomunicações. Não é essencial para a compreensão do modelo que sejam 

detalhadas; 

• A cadeia de valor dos produtos ou serviços não directamente relacionada com a 

utilização do serviço pelos clientes. Exclui-se desta análise a comercialização de 

equipamentos, acessórios, merchandising, entre outros; 

• O modelo proposto é aplicável apenas às telecomunicações móveis e fixas, 

excluindo outras formas de telecomunicações, como o cabo, Internet, etc; 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  --  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 

Actualmente, as actividades de Controlo de Receita são focadas quase 

exclusivamente na facturação aos clientes. Mas esta área é apenas parte da cadeia de 

valor dos operadores. A receita pode ser perdida antes do serviço ser concebido pelo 

departamento de marketing e até depois do pagamento ter sido recebido no banco. 

 

As perdas podem assumir um montante considerável e podem ser a diferença entre o 

sucesso e o fracasso, porque têm um impacto directo no ARPU e no EBITDA. 

 

Os desafios específicos, identificados no capítulo IV, que esta investigação se propôs 

responder foram:  

• Indefinição da localização hierárquica; 

• Estratégia de implementação incerta; 

• Imprecisão das áreas de actuação; 

• Ausência de cultura orientada para o rendimento; 

• Indefinição da forma de actuação; 

• Novo enquadramento do governo das sociedades; 

 

O modelo proposto para fazer face a estes desafios - o MICROT - baseia-se num 

conjunto de acções a realizar sobre a cadeia de valor a receita, considerando diversos 

factores críticos de sucesso. Pretende criar uma organização orientada para a 

maximização da eficiência e eficácia dos recursos internos, com o objectivo de 

acrescentar valor aos vários intervenientes do sector. 

 

VI - Conclusão 
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O MICROT possui uma atitude pró-activa, implementando actividades detectivas e 

preventivas na cadeia de valor, sempre baseadas no impacto dos diversos riscos na 

organização. Para isso, considera uma nova estrutura organizacional de suporte à 

função de Controlo de Receita, a integração da estratégia da função na estratégia do 

operador, a constante mudança dos ambientes internos e externos, os regulamentos 

específicos do sector e de governação e a sustentação em ferramentas de suporte à 

função. 

 

Os impactos na organização podem ser reflectidos internamente, através da melhoria 

do controlo interno, da optimização dos recursos internos e do aumento das receitas, 

e, externamente, através do aumento da satisfação do cliente e do(s) accionista(s). 

 

Este modelo foi concebido para ser apenas aplicável ao sector das telecomunicações, 

porém, poderá ser estudada a possibilidade de ser adaptado a outras indústrias, 

porque o objectivo central pode ser aplicável a outros tipos de cadeia de valor de 

receita.    
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