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Resumo 

O presente estudo pretende assumir-se como contributo no estudo da 

temática da avaliação da formação de adultos, principalmente no contexto 

organizacional, com o foco na compreensão do que é feito com os seus 

resultados. Sustentando-nos nos discursos que sinalizam a importância de o 

processo formativo dentro das empresas ser contínuo, a avaliação das 

formações permitiria conhecer, entre outros, os pontos positivos e a melhorar no 

processo formativo e a possibilidade de aplicação das aprendizagens no 

trabalho. 

Os objetivos deste estudo referem-se, então, ao conhecimento dos 

instrumentos de avaliação e dos momentos de aplicação, assim como à 

identificação de quem avalia e quais os critérios que utiliza, para assim poder 

compreender o que acontece com os resultados das avaliações nas formações 

que ocorrem em contexto organizacional. 

A metodologia selecionada para o efeito foi o estudo de caso, centrado 

nos processos formativos e respetiva avaliação de uma empresa do norte do 

país. Foram realizadas seis entrevistas semiestruturadas a diferentes atores do 

processo de formação, tendo sido transcritas e objeto de análise de conteúdo.  

Os resultados apontam para uma percepção diferenciada entre os 

diferentes participantes sobre o uso dos resultados obtidos na avaliação da 

formação. Com efeito, os representantes da empresa consideram que os 

resultados das avaliações são utilizados para um acompanhamento individual de 

cada trabalhador, no entanto os trabalhadores não demonstraram conhecimento 

desta situação. A percepção dos trabalhadores é de que estão a ser avaliados 

constantemente, enquanto que a empresa considera que está a realizar um 

acompanhamento e formação próximo através dessas avaliações da formação 

inicial. Fica claro, desta forma, que tão importante quanto dar uso aos resultados 

da avaliação é a clarificação e partilha entre os envolvidos no processo do que 

está a ser feito com esses resultados. 

 

Palavras-chave: avaliação da formação; resultados da avaliação; contexto 

organizacional. 
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Abstract 

The present study wills to be a contribute to the research of evaluation in 

adults’ formation, specially in the organizational context, with a focus on 

understanding what is done with their results. Based in the speeches that sign 

the importance of a continuous formative process in companies, the evaluation 

of formations shows the positive points as well as the ones to improve the 

formative process and the possibility to apply what’s been learned in work. 

Therefore, the objectives of this study are related to knowledge of 

evaluation instruments and moments of application, as well as the identification 

of who evaluates and the standards they use. Then, it is possible to comprehend 

what happens with the results of the evaluations in formations that happen in an 

organizational context. 

The methodology selected was the case study, centered in formative 

processes and the respective evaluation of a company in the north of the country. 

There were six semi-structured interviews to different kinds of people in the 

formation process. All interviews were transcribed and were objects of content 

analysis. 

The results point to a distinguished perception between the different 

participants under the use of results obtained in the evaluation of formation. The 

company’s representants consider that the results are used for an individual 

monitoring of each worker. However, the employees do not demonstrate 

knowledge of this situation. The perception of the employees is that they’re 

constantly being evaluated, while the company believes it is monitoring and 

forming closely through the evaluations of initial formation. This way it is clear 

that as important as it is to give use of the results should be the clarification and 

sharing between the people involved in the process that is being made with these 

results. 

 

Keywords: formation evaluation; evaluation results; organizational context. 

 

 



5 

 

Résumé 

Cette étude se veut une contribution à l’étude de l’évaluation de 

l’éducation des adultes, en particulier dans le contexte organisationnel, en 

mettant l’accent sur la compréhension de ce qui est fait des résultats. Sur la base 

des discours qui soulignent l’importance de la continuité du processus de 

formation au sein des entreprises, l’évaluation de la formation permettrait de 

connaître, entre autres, les points positifs et d’améliorer le processus de 

formation et la possibilité d’appliquer l’apprentissage au travail. 

Les objectifs de cette étude se réfèrent ensuite à la connaissance des 

instruments d'évaluation et aux moments d'application, ainsi qu'à l'identification 

de ceux qui évaluent et des critères qu'ils utilisent, afin de comprendre ce qui se 

passe avec les résultats des évaluations de la formation. Qui se produisent dans 

un contexte organisationnel. 

La méthodologie choisie à cet effet était l'étude de cas, centrée sur les 

processus de formation et l'évaluation respective d'une entreprise du nord du 

pays. Six entretiens semi-structurés ont été menés avec différents acteurs du 

processus de formation, ayant été transcrits et analysés. 

Les résultats indiquent une perception différente parmi les différents 

participants quant à l'utilisation des résultats obtenus dans l'évaluation de la 

formation. En effet, les représentants de la société considèrent que les résultats 

des évaluations sont utilisés pour le suivi individuel de chaque travailleur, mais 

ces derniers n’ont pas montré qu’ils étaient au courant de cette situation. Les 

employés ont l’impression qu’ils font l’objet d’une évaluation constante, alors que 

la société estime qu’elle effectue un suivi étroit et une formation par le biais de 

ces évaluations initiales. Il est donc clair qu’il est tout aussi important d’utiliser les 

résultats de l’évaluation que de clarifier et de partager entre les personnes 

impliquées dans le processus les résultats obtenus.  

Mots-clés: évaluation de la formation; les résultats de l'évaluation; contexte 

organisationnel. 
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Introdução 

Esta dissertação insere-se no âmbito do Mestrado de Educação e 

Formação de Adultos, e buscará investigar a temática da avaliação da formação 

dentro das empresas, mais concretamente pretende perceber se é feita e, em 

caso afirmativo, o que acontece com os resultados dessa avaliação. 

Toda mudança, seja ela externa – como por exemplo novas leis, novas 

tecnologias – ou interna – como novos funcionários, novos procedimentos, novos 

sistemas, dentre outros – requer uma atualização no conhecimento e formas de 

trabalhar dentro da empresa. Sendo assim, o processo de formação dentro da 

empresa não possui um fim, é um processo contínuo (Velada, 2007). 

Não basta ter várias formações sem um bom processo de avaliação da 

formação. Uma avaliação da formação permite que a empresa: i) tenha noção 

dos pontos positivos e pontos a melhorar do seu processo formativo; ii) conheça 

o nível de aprendizagem dos formandos; iii) identifique o quanto dessa 

aprendizagem realmente está sendo aplicada no cotidiano do formando; iv) 

verifique se as condições da formação são adequadas (horário, local, material, 

etc.); v) tenha uma ideia do custo-benefício de cada formação para a empresa; 

dentre outras diversas vantagens (Noe et al., 2006). No entanto, tão importante 

quanto avaliar, é saber fazer uso dos resultados dessas avaliações. 

Diante de uma vasta pesquisa sobre o assunto, ressalta-se três estudos 

que acabam por sintetizar o que há de comum quando se avalia a formação 

contínua nas empresas. Esses estudos foram escolhidos por se tratar de 

formações no contexto organizacional e por apresentarem a mesma lacuna, não 

especificar o que é feito com os resultados das avaliações das formações. 

Assim, num primeiro texto, Formação dos colaboradores: o caso da 

avaliação da formação na empresa incentea. Marques (2017), refere que em 

qualquer formação na empresa são aplicados questionários de avaliação de 

satisfação e avaliação de eficácia, tanto a formandos quanto a gestores. Nada é 

discutido sobre o que é feito com os resultados desses questionários; num 

segundo texto, A avaliação da formação profissional (Gomes, 2017), é feita a 

apresentação de uma ação de formação sobre ginástica laboral, na qual foram 

aplicados questionários de reação aos formandos e seis meses depois dez 

perguntas sobre o que a formação impactou no cotidiano do trabalho. Mais uma 
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vez, nada é referido sobre o que é feito com as respostas aos questionários; o 

terceiro caso, Avaliação da eficácia da formação profissional: factores que 

afectam a transferência da formação para o local de trabalho (Velada, 2007), 

apresenta um estudo sobre a concretização de ações de formação em diversos 

temas, sendo sempre aplicados questionários de avaliação de aprendizagens no 

dia da formação e três meses depois, para medir a retenção do que foi dito na 

formação. Entretanto, não fala sobre o que é feito com os resultados dos 

questionários. 

Este foi o cenário encontrado, em muitos estudos na área de avaliação de 

formação: há uma apresentação sobre o que consiste a avaliação da formação, 

mas a maioria não aborda o que acontece depois da avaliação ocorrer, ou seja, 

não ressaltam ou investigam sobre o que acontece com os resultados obtidos 

nessas avaliações. Não fica, pois, evidenciado como os resultados são 

analisados nem qual o uso que é feito desses resultados. E trazer o holofote para 

esse tema é relevante pois estes podem vir a ser uma rica fonte de informações 

para, por exemplo, decidir sobre novas formações, sinalizar novas 

necessidades, ou até alertar para a necessidade de reciclar a formação já 

existente, dentre outras diversas possíveis repercussões oriundas destes 

resultados.  

Trata-se então de um trabalho na área de avaliação, que esperamos que 

possa contribuir para discutir sobre as possíveis utilizações da avaliação da 

formação. A pertinência deste tema no domínio do Mestrado de Educação e 

Formação de Adultos é mostrar a importância que os processos formativos 

podem assumir no seio das organizações e o papel que podem assumir no 

âmbito dos processos de desenvolvimento ao longo da vida. 

Dito isso, por meio de uma pesquisa de campo qualitativa, sob a forma de 

estudo de caso, com a realização de análise de documentos, entrevista aberta 

exploratória, entrevistas semiestruturadas e através de uma análise de conteúdo 

dos dados coletados, pretende-se alcançar os objetivos respondendo ao 

problema de pesquisa: o que acontece com os resultados das avaliações nas 

formações que ocorrem em contexto organizacional?  

Este trabalho segue uma estrutura que reflete o percurso da investigação, 

tendo sempre em atenção o objetivo definido. Desde a contextualização do tema 
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no enquadramento teórico, à descrição da metodologia, terminando com a 

apresentação e discussão dos resultados, e as considerações finais.  

A primeira parte – enquadramento teórico – tem cinco capítulos. No capítulo 

1, de contextualização, apresenta-se brevemente os conceitos de educação e 

formação de adultos e aprendizagem ao longo da vida. No capítulo 2, é abordado 

o contexto organizacional e algumas perspetivas sobre formação neste contexto. 

Já no capítulo 3, discute-se o aprendizado do adulto, as funções da educação, a 

importância da experiência e a formação experiencial para o seu aprendizado. 

No capítulo 4, é feito um breve histórico sobre a avaliação, sua relação com a 

formação e modelos de avaliação. No capítulo 5, para dar suporte ao nosso 

estudo de caso, fez-se uma contextualização sobre o trabalho no call center.  

A segunda parte – Metodologia – apresenta o conjunto de métodos e 

técnicas utilizados neste estudo, retomando-se o problema de investigação e 

apresentando os objetivos específicos, e caraterizando a empresa onde foi 

realizado o estudo de caso, os interlocutores, instrumentos utilizados e os 

procedimentos seguidos ao longo da investigação.  

Na terceira parte, são apresentados e discutidos os grandes resultados, 

sendo delineado duas linhas percetivas sobre o que acontece, de facto, com os 

resultados: na ótica dos comunicadores e na ótica dos responsáveis da empresa. 

E, por fim, nas considerações finais, são feitas reflexões dos resultados obtidos, 

apontando as limitações da investigação, bem como algumas propostas de 

investigação futuras 
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I. Enquadramento teórico 

1. Educação/Formação de Adultos 

Na visão de Canário (1999, p.11), concebendo a educação como “um 

processo largo e multiforme que se confunde com o processo de vida de cada 

individuo”, pode-se concluir que sempre existiu educação de adultos. Contudo, 

mais recentemente, tem vindo a considerar-se não só o termo educação, 

passando a formação a ser utilizada como um sinônimo (Canário, 2006): 

A utilização cada vez mais frequente da expressão 
“educação/formação” na literatura académica e nas políticas 
educativas representa um esbatimento e fluidez dos diversos 
tipos de fronteiras (institucionais, temporais, etárias, etc.), que 
têm separado a educação escolar e não escolar, a educação 
formal e não formal, a educação e o trabalho, a educação e o 
emprego, a educação e o lazer (p. 258). 

Ou seja, segundo Canário (2006), os processos de educação/formação 

são, cada vez mais integrais, abrangendo todas as áreas dos indivíduos, em 

situações formais e/ou informais de aprendizagem, sendo cada vez mais difusas 

as divisões entre educação e trabalho/ emprego/ lazer. 

Para compreender melhor, segundo Silvestre (2003), a educação formal 

corresponde ao ensino escolar tradicional, sendo uma educação intencional de 

um ensino mais teórico, onde se privilegia objetivos do saber. Habitualmente, é 

fechada e rígida na progressão, não necessariamente respeita ritmos de 

aprendizagem e privilegia a avaliação quantitativa (ex: formação realizada na 

escola, formação profissional). 

Já a educação não formal também é uma forma de educação intencional, 

mas corresponde a uma forma de ensino mais prático, privilegia objetivos do 

saber fazer, é aberta e flexível na progressão, sendo que cada um avança ao 

seu ritmo na aprendizagem e privilegia a avaliação qualitativa (Silvestre, 2003). 

Por último, a educação informal, trata-se de uma educação não 

intencional de aprendizagens a partir de experiências de vida, privilegia objetivos 

de ser e estar, a progressão é permanente e contínua, as aprendizagens são 

involuntárias e não existe avaliação, por exemplo a internet, movimentos 

sociais/políticos e espaços de lazer (Silvestre, 2003). 

Segundo Gohn (2006), as três modalidades educativas têm diferentes 

objetivos, destacando-se na educação formal a finalidade de aprendizagem de 

conteúdos historicamente sistematizados, normativos e o desenvolvimento de 
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variadas habilidades e competências no indivíduo. Na educação não formal, o 

objetivo é capacitar o indivíduo a tornar-se cidadão do Mundo. Por último, a 

educação informal pretende socializar os indivíduos, desenvolver hábitos, 

atitudes, comportamentos, modos de pensar, segundo valores e crenças dos 

pais e dos grupos de pares. 

Diante das definições e objetivos citados acima, pode-se identificar a 

formação dentro das organizações como por vezes uma educação formal, que 

privilegia o conteúdo e o desenvolvimento de habilidades e competências nos 

formandos. E essa necessidade de desenvolver competências, em escala 

crescente nos últimos anos, houve uma centralização da educação e 

conhecimento e transformou a visão e prioridades de todos. Pode-se até chamar 

de “sociedade da aprendizagem” ou “sociedade cognitiva”, pois a educação 

tomou proporções e expectativas exacerbadas, como se fosse a solução para 

os problemas sociais, econômicos e outros mais (Lima, 2012).  

Nesse contexto citado, é interessante ressaltar que na Europa houve metas 

de ser a economia mais competitiva e dinâmica do mundo, “a Europa do 

conhecimento”, “estratégia Europa 2020”, entre outras formas e táticas criadas 

para atingir esse objetivo. Com o tempo, a “educação foi cedendo o seu lugar à 

aprendizagem ao longo da vida, à aquisição de competências e de habilidades 

tendo em vista atingir objetivos de crescimento econômico e de competitividade, 

de inclusão social e de cidadania.” (Lima, 2012, p.17). Sendo provavelmente o 

grande impulso para as formações dentro das organizações crescerem. 

O desenvolvimento da educação ao longo da vida contribuiu para 

diferenciar a formação profissional inicial e contínua. A formação profissional 

inicial objetiva a aquisição de capacidades práticas, comportamentos, 

conhecimentos específicos qua baseiam o exercício de uma profissão. Já a 

formação profissional contínua abrange todas as formações após a formação 

profissional inicial, ela é dividida em duas modalidades: a) aperfeiçoamento 

profissional, que visa adaptar as novidades, complementar e melhorar 

conhecimentos e práticas; e b) reconversão, que é a formação para outra 

atividade profissional (Ramos, 2003). 

Para avaliar todo o processo de formação é preciso compreender que a 

educação, mesmo que institucionalizada, ocorre sempre por meio das relações 

interpessoais. Em geral ambas as partes envolvidas – educando e educador – 
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enriquecem com essa relação. Além disso, educadores e educandos são 

sujeitos, com desejos, interesses, recusas e toda sua subjetividade. Assim, 

segundo Lima (2012), cabe ressaltar que o educando só aprende se quiser e o 

educador precisa querer ensinar também. Este é um pré-requisito para a 

educação – seja ela formal ou informal – a cooperação mútua, destacando mais 

a solidariedade do que a competitividade (Hessel & Morin, 2011 citado por Lima, 

2012).  

Sendo assim, a Aprendizagem ao Longo da Vida entende a aprendizagem 

como uma responsabilidade individual, onde cada um, de acordo com as suas 

expectativas de vida, deve assumir os seus objetivos, dirigindo-se à aquisição 

de saberes, aprendizagens, competências e conhecimentos. Deste pressuposto, 

decorre que o conceito de que “a própria pessoa é responsável pela sua própria 

formação e pela sua própria aprendizagem” (Melo, 2008, p. 109). Entretanto, 

apesar da pessoa ser responsável pela sua formação, existe o contexto 

organizacional, no qual a formação é proporcionada com mais direcionamento, 

de acordo, provavelmente, com as necessidades da própria empresa. 

No próximo capítulo será abordado mais especificamente esse contexto 

organizacional. 

 

2. Formação em contexto organizacional 

Antes de centrar nas perspetivas que visam o crescimento organizacional, 

importante ressaltar o trabalho desenvolvido por Dubar (2005) que reflete sobre 

o facto do mundo do trabalho poder e dever ser visto como um ambiente para 

exercer a nossa cidadania também. Ou seja, levar nossa individualidade para as 

formações, nas quais teríamos estímulos de produtos intangíveis – 

pensamentos, ideias, relações – ou seja, as formações também devem promover 

a cognitividade dos funcionários, como indivíduos. 

A aprendizagem nos adultos, com frequência, é uma aprendizagem 

baseada na experiência “o adulto não chega a um processo de ensino-

aprendizagem como uma tábula rasa, ele vem com uma série de experiências, 

assim como vivências educativas e sociais” (Carrera et al., 2016, p. 96). O que 

Carrera e colegas (2016) chamam de everyday learning, a capacidade de 

aprender com o dia-a-dia, em constante permuta com a realidade cultural e da 

sociedade. 
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Dentro do contexto organizacional, a formação é frequentemente voltada 

para o trabalho, estímulo de mudanças para um crescimento pessoal do 

empregado e, consequentemente, um melhor desempenho profissional, gerando 

o crescimento organizacional (Macian, 1987). 

Macian (1987), afirma que a formação de adultos possui cinco princípios: 

a. Atividade; b. Autodiretividade; c. Aproveitamento do interesse; d. Imediatismo; 

e. Prontidão. O primeiro, o princípio da atividade é o principal, o qual coloca o 

formando como protagonista de sua aprendizagem, pois ele ativamente é 

responsável por aprender e o formador facilita isso. O princípio da 

autodiretividade é a maturidade na aprendizagem, livre da necessidade de 

direcionamento constante que a insegurança costuma trazer. O princípio do 

aproveitamento do interesse parte da ideia de que o adulto sabe exatamente o 

que lhe interessa, isto pode ser usado a favor de uma aprendizagem mais 

efetiva, entretanto é preciso ter atenção, pois pode ser facilmente confundido 

com resistência a novos/diferentes aprendizados.  

O Princípio do imediatismo entende que o adulto se interessa mais para 

soluções práticas para seus problemas do que refletir apenas em teorias 

acadêmicas. O princípio da prontidão gira em torno dos fatores sociais e 

situacionais: problemas emocionais, condições gerais do ambiente e o 

nível/qualidade dos relacionamentos interpessoais das pessoas presentes no 

mesmo treinamento/formação. Estes e outros fatores influenciam na prontidão 

do adulto para aprender (Macian, 1987). 

As formações podem ser soluções parciais para alguns problemas 

organizacionais, e é preciso visualizá-las com suas reais possibilidades e 

limitações, pois nem sempre a ausência de resultados é falta de formação.  

Assim como, traçar objetivos altos e específicos para a formação também pode 

ser um erro, pois trata-se de pessoas e suas subjetividades, e é impossível 

prever com exatidão um resultado para os formandos como um todo. Não é 

adequado depositar toda falta de resultado nas pessoas, é preciso verificar se a 

empresa está dando suporte e estrutura para o alcance das metas (Macian, 

1987).  

Outra questão é quando as lideranças acham que basta uma formação 

para moldar sua equipe, longe disso, a constância é importante para a 

incorporação de novas atitudes. O contrário também ocorre, resistência por parte 
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das lideranças, que acham desnecessárias as formações e reciclagens, 

impedindo suas equipes de evoluírem (Macian, 1987). 

Ainda dentro da perspetiva da constância das formações serem 

necessárias, Espinhaço (1996), reforçou a ideia quando disse que: 

[…] a formação profissional encara-se como uma acção contínua, não 
um acontecimento isolado ou isolável no tempo, isto é, terá de 
apresentar-se como processo dinâmico e não como uma intervenção 
pontual (p. 155). 
 

Por outro lado, não se trata apenas de constância nos processos de 

formação, uma outra perspetiva traz a importância da análise do trabalho real, 

levar em consideração as necessidades da empresa e do trabalhador (Valverde 

& Lacomblez, 2002). A análise do trabalho não tem apenas uma função, pode 

ser tanto o objeto da formação quanto pode ser instrumento para embasar uma 

formação (Lacomblez & Teiger, 2007). 

A maior parte das vezes, as formações são aplicadas – e originadas –

justificadas por problemas imediatos, de acordo com a evolução da tecnologia, 

vai atualizando a forma de trabalhar e, consequentemente, os trabalhadores têm 

que constantemente se reciclar para o novo formato. Sendo que para um 

apredizado mais eficaz, é necessário que a formação tenha a maior proximidade 

possível com a realidade do trabalhador e, para isso, é importante a análise do 

trabalho como conteúdo de formação dentro das empresas, para terem 

consciência do trabalho real desenvolvido e, também, servir de base para 

formações futuras (Santos & Lacomblez, 2013).  

Tudo isso com o enfoque de aprimorar os trabalhadores da organização. 

Esse aperfeiçoamento dos trabalhadores é um fator intangível, por outra 

perspetiva, reconhecido como o diferencial para uma empresa competitiva no 

mercado. Lima (2012) ressalta que:  

a valorização da educação humana e do desenvolvimento 
democrático e social, embora presente, tende a ser subsumida 
pela lógica dominante da criação de um capital humano 
altamente qualificado, buscando alcançar a criação de emprego, 
o crescimento econômico e a prosperidade (p. 19). 
 

Esta competitividade entre as empresas ocorre através do equilíbrio de três 

recursos do capital humano: o capital intelectual, o social e o emocional. O 

intelectual é referente ao conhecimento e capacidade de aprender, o social 

envolve a sociabilidade e confiança, por fim, o emocional que engloba a 
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autoestima, resiliência, valores e integridade. Sendo interessante os processos 

formativos levarem em consideração esses recursos (Antunes & Cunha, 2014).  

Diante do exposto, pode-se perceber melhor o desenvolvimento do que se 

entende por aprendizagem ao longo da vida, formação profissional e da 

importância dessa constante aprendizagem no contexto das empresas. Mas 

como saber se realmente o que foi exposto na formação foi absorvido/aprendido 

pelos trabalhadores? No próximo capítulo será abordado o aprendizado para o 

adulto. 

 

3. O aprendizado do adulto 

Dewey desenvolveu uma filosofia de educação de natureza antropológica, 

caracterizando a aprendizagem humana por oposição às demais espécies, 

como, por exemplo, salientando a capacidade para construir ferramentas, 

transformar o meio ambiente, linguagem, entre outras. A principal capacidade 

humana destacada por Dewey é a plasticidade: “a dupla capacidade de, primeiro, 

aprender com a experiência (com os erros) e, em segundo lugar, construir sobre 

essa aprendizagem, e, ao fazê-lo, aumentar a própria capacidade de 

aprendizagem” (Finger & Asún, 2003, p.37). 

Diante desta capacidade de plasticidade, pode-se entender que a 

aprendizagem humana tem possibilidades infinitas para se desenvolver. 

Ressaltando assim, outra característica marcante de Dewey, a sua conceção 

não dualista, que não separa a teoria da prática. Assim, a plasticidade e o 

desenvolvimento são sempre simultâneos (Cavaco, 2002; Finger & Asún, 2003). 

O modelo de Dewey para o ciclo de aprendizagem inclui as seguintes 

“etapas”: habituação/observação; hábitos/reflexão; capacidades ativas a 

transformar/ação; e meio/experiência. Este ciclo funciona em espiral eterna e a 

sua abertura e dinâmica varia de acordo com a cultura que o ser humano está 

inserido (Finger & Asún, 2003). 

Primeiro há a habituação, na qual o indivíduo socializa com o ambiente, o 

que gera o hábito, o qual demonstra a forma como veem as situações – visão do 

mundo – os hábitos geram ações, as quais geram novas experiências para se 

habituar novamente, de forma diferente, assim o ciclo interage de forma infinita. 

Para os pragmatistas é impossível aprender apenas pela reflexão, “é a totalidade 

do ciclo que constitui a aprendizagem” (Finger & Asún, 2003, p. 40). 
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O papel antropológico da educação divide-se em três funções: como 

preparação, como potencial e como ação. A educação como preparação, 

objetiva alinhar as pessoas com os hábitos dominantes, como potencial, a 

educação visa instigar a criatividade e o pensar/agir mais crítico, por último, a 

educação como ação objetiva, visa aumentar a capacidade das pessoas a 

resolver os seus problemas. Mas, no geral, a educação garante que todas as 

pessoas tenham oportunidade de terem experiências, atribuam significado a elas 

e, no fim, aprendam com elas (Finger & Asún, 2003).  

Ao falar em experiência, para Kolb existem quatro estilos de aprendizagem: 

convergência, caracterizada pela combinação entre conceptualização abstrata e 

experimentação ativa; divergência, caracterizada pela combinação entre 

experiência concreta e observação reflexiva; assimilação, caracterizada pela 

combinação entre conceptualização abstrata e observação reflexiva e 

acomodação, caracterizada pela combinação entre a experimentação ativa e a 

experiência concreta (Finger & Asún, 2003). 

A aprendizagem experiencial ocorre ao longo de toda a vida, acontece num 

determinado contexto, que nunca é neutro, sendo que, aprender conduz a uma 

tomada de consciência de si e da relação com esse mesmo contexto. A 

aprendizagem tende a provocar uma tensão e rutura com as referências e 

vivências já consolidadas pelo sujeito e é um processo através do qual os 

conhecimentos resultam da transformação da experiência acumulada (Cavaco, 

2002).  

A realidade é sempre mais complexa e imprevisível do que aquilo que a 

teoria científica fornece. A realidade de cada teoria só pode ser descoberta 

através da sua vivência: a experiência. Surge assim o que é chamado de saber 

prático, menos sistemático, mais desorganizado do que o saber teórico e o 

processual. A experiência é a grande geradora do saber prático, ela traz à tona 

o que a teoria e os processos não preveem (Malglaive, 1995).  

Segundo Malglaive (1995), a prática, também chamada de saber-fazer,em 

geral aponta para uma competência, uma destreza para um domínio da prática 

humana, “actos humanos disponíveis em virtude de terem sido apreendidos (seja 

de que maneira for) e experimentados” (Malglaive, 1995, p. 80). 

A experiência é um conjunto de perceções, emoções e conhecimentos 

acumulados na vida do adulto, capaz de constituir o principal conteúdo de toda 
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a sua aprendizagem. Sendo assim, a experiência é vista como essencial para a 

aprendizagem dos adultos (Merriam & Clark, 1991 citado por Danis, 2001). 

Pode-se perceber a formação experiencial como um conceito 

multidimencional, porém não se trata de uma solução para todos os problemas 

educacionais. Tem as suas limitações, como por exemplo: depende da 

riqueza/diversidade de experiências vividas por cada um; e também, a 

aprendizagem com a experiência limita-se às capacidades cognitivas, estrutura 

afetiva e percetiva, ou seja, ao sentido que cada indivíduo dá. Isso porque na 

aprendizagem, entra em questão a totalidade da pessoa (Cavaco, 2002). 

Com todas essas questões particulares que cada indivíduo leva para o 

ambiente de formação, tornou necessária ter sempre clareza do que exatamente 

é o objetivo a ser alcançado pela formação e como avaliar o alcance do mesmo. 

Para ter uma melhor compreensão da evolução desse processo de avaliação, 

no próximo capítulo será abordado o tema da avaliação desde sua breve história 

até sua aplicação nas formações. 

 
4. A Avaliação da Formação 
 
4.1. Breve histórico 
 

“A avaliação é uma atividade humana e social” (Santos & Lacomblez, 2016, 

p. 29). Como é uma prática social comum, buscou-se colocar a lente científica, 

para legitimar essa procura por instrumentos de classificação, seleção, validação 

ou não das pessoas, suas práticas e até de organizações (Berger & Terrasêca, 

2011). 

Antes de iniciar a conceitualização sobre avaliação – que varia de acordo 

com contexto histórico e social – faz-se necessária uma retrospetiva no processo 

e evolução histórica sobre avaliação. Segundo Guba & Lincoln (1989), existem 

quatro gerações: a) geração da medição; b) geração da descrição; c) geração 

do julgamento; e d) geração construtivista.  

No final do séc. XIX e início do séc. XX, a geração da medição surge para 

garantir a padronização, na qual os conceitos de avaliação e medição se 

sobrepõem. Os alunos eram o foco da avaliação/medição e o avaliador tinham 

um olhar/papel técnico e era suposto que soubessem utilizar todos os testes e 
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formas de medição disponíveis. Segundo Guba & Lincoln (1989), nesta geração 

os erros são falhas a serem enumerados. 

Nos anos 40 e 50 do século XX, com a geração da descrição, houve uma 

diferenciação, pois anteriormente o olhar era apenas para os alunos e aqui 

passou a ser o alcance dos objetivos. Ralph Tyler (1942), conhecido como o “pai 

da avaliação”, problematizou a questão de os resultados alcançados 

corresponderem ou não com o que foi proposto inicialmente. A avaliação voltada 

às forças e fraquezas destes objetivos traçados e o olhar/papel do avaliador 

meramente descritivo, sendo a medição mais um instrumento disponível. 

Nos anos 70, a geração do julgamento, o olhar/papel do avaliador ainda 

mantinha a técnica e a descrição, mas acrescia a interpretação e julgamento 

destes resultados. Michael Scriven, em 1967, traz um modelo de avaliação 

formativa, no qual direciona a atenção ao processo de ação de formação e tem 

a avaliação como forma de feedback, em oposição à avaliação normativa que 

foca nos erros cometidos pelos formandos, esta foca em uma possível 

reorganização do programa de formação.  

A quarta, a geração construtivista, que leva em consideração as 

reivindicações, questões e preocupações dos envolvidos. Os formandos saem 

de uma posição passiva para uma ativa e o papel do avaliador segue uma linha 

mediadora/facilitadora neste processo de construção/regulação por todos. Nesta 

geração os erros são vistos como indicações de progresso em um processo de 

adaptação.  

Diante do exposto, é importante salientar que o surgimento de novas 

gerações não significa extinção da anterior, por exemplo, a geração da medição 

ainda hoje é encontrada em algumas organizações. Ao fazer uma retrospetiva, 

pode-se verificar a trajetória de uma avaliação formativa para uma avaliação de 

regulação, de uma visão normalizadora para uma visão emancipadora e um 

trabalhador passivo para um trabalhador ativo que cria e se auto avalia. 

Ao falar das formas como ocorrem as avaliações, Berger e Terrasêca 

(2011) classificam duas possibilidades: a) “juízo justificador” de uma situação 

inicial e/ou final de um processo; e b) “regulação” de uma situação durante a 

ocorrência da mesma. Seguindo este raciocínio, segundo Max Weber (citado por 

Berger & Terrasêca, 2011): 
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A função da avaliação é dupla: conhecer melhor e definir socialmente 
o que é produzido pela acção educativa, mas também, e talvez ainda 
mais, dar segurança aos responsáveis da educação fornecendo-lhes 
uma legitimação das suas decisões no contexto de uma racionalidade 
segundo os fins (p. 11). 

A avaliação é tão natural no cotidiano dos indivíduos, que é possível afirmar 

que ela se encontra em todos os meios de interação das pessoas, sejam eles, 

formais ou informais. Contudo o foco desta pesquisa estará centrada no uso dos 

resultados das avaliações formais e no contexto empresarial. 

Com efeito, no mundo organizacional, é possível verificar processos 

avaliativos desde a entrada de funcionário – como se destaca no recrutamento 

e seleção – até a saída destes, quando por exemplo, se trate de uma demissão 

por baixa produtividade, ou ausência de competências necessárias para sua 

permanência.   

Para aprofundar este assunto, no próximo subcapítulo será abordada a 

formação e as suas formas de avaliação. 

4.2. As formações e a avaliação 

As competências são importantes no contexto organizacional, por isso 

houve o surgimento de formações para desenvolver e/ou até manter a 

competência dos seus funcionários (Cardoso & Monteiro, 2011). Boyé e Robert 

(1994, citado por Weill-Fassina & Pastré, 2007, p. 175) define a competência 

como: 

[...] conjuntos de saber-fazer requeridos pelas tarefas, ligados a pessoa 
que os põe em prática, reconhecidos como tais pelo ambiente no qual 
são exercidos, diretamente dependente do contexto sócio-técnico e 
cultural de aplicação. 

 
Ou seja, pode-se afirmar que as formações envolvem e aproximam os 

trabalhadores com o seu trabalho pelos princípios da aprendizagem humana. 

Um processo planeado e estruturado, que visa modificar e/ou desenvolver 

conhecimentos, atitudes e capacidades por meio de experiências/vivências de 

aprendizagem, objetivando melhorar a performance, seja dos trabalhadores 

individualmente, da equipa e até da organização (Cardoso & Monteiro, 2011). 

Segundo Matos (1998): 

[...] a qualidade do trabalho, sendo um factor decisivo da competição, 
é também uma condição de manutenção do emprego e, portanto, dá-
se como demonstrada a convergência de interesses entre as 
exigências da produção e a necessidade de qualificação, isto é, da 
formação (p. 309). 
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De acordo com Cardoso e Monteiro (2011), as formações possuem 

metodologias que tornam o processo de aprendizagem nas empresas e no 

trabalho eficiente, caracterizando-se pela facilitação de dimensões relacionadas 

com o aperfeiçoamento do desempenho ocupacional. Este processo formal pode 

ser dividido em três momentos: a) pré-formação; b) execução da formação; e c) 

pós-formação. A formação é uma área privilegiada de convergência dos 

objetivos organizacionais, individuais e sociais de forma centralizada (Cardoso 

& Monteiro, 2011). 

Neste momento de pós-formação, há a avaliação e, segundo Matos (2013 

citado por Santos & Lacomblez, 2016): 

[…] é possível distinguir dois tipos de avaliação que correspondem a 
duas posturas quase antagónicas: uma avaliação normativa ou 
“ortopédica”, atenta ao que se afasta das normas e dos imperativos 
definidos à partida; e uma avaliação formativa, de tipo reflexivo, 
destinada a providenciar uma aprendizagem baseada nos erros ou 
desvios evidenciados no decorrer da ação de formação – com o intuito 
de reorientar o melhor possível as ações futuras (p. 29) 

Outro olhar sobre a avaliação é de Masingue (2001), que diz que a 

avaliação possui necessariamente duas etapas: o controlo e a análise. O 

primeiro é a verificação neutra e imparcial do desvio ou não do que é suposto 

acontecer ou ser feito e, a segunda, a análise já é um processo qualitativo que 

procura contexto, razão e justificação para os dados recolhidos no controlo. 

Sendo assim, o controlo deve sempre anteceder a análise. 

Contudo, um dos modelos mais difundidos na literatura sobre avaliação da 

formação no contexto organizacional é o proposto por Kirkpatrick (1959 citado 

por Santos, Vicente, & Monteiro, 2012) que apresenta um modelo em quatro 

níveis: o primeiro nível, chamado de Reaction, avalia a reação/ satisfação dos 

participantes da formação; o segundo nível, Learning, avalia a retenção do 

conhecimento/ aprendizagens dos formandos; já o terceiro nível, Behavior, 

avalia as mudanças do comportamento no contexto laboral real; e o quarto e 

último nível, mas não menos importante, o Results, avalia a influência nos 

resultados da organização. Importante ressaltar que a cada nível que passa, o 

grau de dificuldade de avaliação cresce, assim como sua importância por ser 

diretamente proporcional para a empresa.  

Em contrapartida, as empresas não costumam realizar todos os níveis. 

Uma pesquisa por artigos científicos que apresentem a implementação destes 4 
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níveis de avaliação é muito escassa. Há sobretudo um conjunto de textos que 

referem o desenvolvimento de modelos de avaliação no 1º e 2º nível previsto e 

que salientam a dificuldade e morosidade de chegar até ao 4º nível proposto. 

Estes dados foram fundamentados por Valverde (1998), quando disse que em 

Portugal, o que é praticado é uma avaliação – em sua maioria – limitada à opinião 

dos formandos sobre os aspetos pedagógicos e condições de logística.  

[...] a avaliação é, dentro de todo o processo de formação, a fase mais 
negligenciada. Isto significa que, em muitas situações, a avaliação nem 
sequer é feita, e quando é feita, a sua eficácia é altamente 
questionável, pois não consegue sair do jugo escolar e ir de encontro 
a novas formas de avaliação [...] (McClelland, 1994 citado por Lopes & 
Picado, 2010, p. 61). 
 

A avaliação da formação é vista como a única forma de ver a eficácia da 

formação, para de certa forma justificar os seus custos.  Também serve como 

diagnóstico do alcance ou não dos objetivos, ajuda a melhorar e ajustar para 

futuras formações semelhantes (Lopes & Picado, 2010). Entretanto, mensurar a 

eficiência e a eficácia de um programa de formação é “uma actividade muito 

complexa e onde influem factores profissionais, económicos, políticos, 

educativos, curriculares e administrativos” (Rossi & Freeman, 1993 citado por 

Lopes & Picado, 2010, p. 62). 

A avaliação é um processo complexo, no qual se levantam 

questionamentos sobre quem deve avaliar, o quê, por quê, para quê, entre 

outros, a própria avaliação pode não ocorrer por talvez não ser interessante os 

participantes – tanto a nível estratégico quanto a nível operacional – serem 

avaliados de forma eficaz, isso porque a partir do momento que é identificado 

um problema no processo, é esperado que seja resolvido e se não há 

identificação de nenhum problema, nada precisa ser mudado, permanecendo na 

inércia que já estava. No entanto, quando a avaliação da formação ocorre, pode 

ser um instrumento de gestão importante que ajuda na melhoria do processo de 

formação e consequentemente, na sua organização e eficácia (Lopes & Picado, 

2010). 

Não existe uma forma única de avaliar, a avaliação pode variar de acordo 

com as características do programa de formação, o formador, os objetivos da 

formação, com a metodologia, entre outros fatores, tornando a prática da 

avaliação com múltiplas possibilidades (Lopes & Picado, 2010).  
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Com relação aos instrumentos de avaliação, são diversas opções, desde 

inquéritos, entrevistas, diário de bordo, questionários, entre outros. Fica ao 

critério depois escolher uma avaliação mais qualitativa ou quantitativa  (Teiger & 

Lacomblez, 2013). 

Diante dessas possibilidades, iremos nos situar nesta pesquisa na 

avaliação das formações existentes e disponibilizadas para os trabalhadores de 

um call center. Assim, no próximo capítulo será apresentado esse contexto e a 

forma como ocorrem as avaliações neste caso específico. 

5. O trabalho em call center  

Um call center, ou central de atendimento, é uma área de serviço com 

comunicadores1 em funções de atendimento ao cliente. Para o exercício do seu 

trabalho, os comunicadores utilizam, em simultâneo, telefones com sistema de 

auscutadores e microfone – headset – e computadores. A conversa com o cliente 

pode ser personalizada como o comunicador se sentir à vontade, mas no 

momento de oficializar a venda, existe um guia de fecho de venda com tudo que 

é obrigatório por lei para ficar gravado em chamada: todas as condições do 

produto/ serviço, termos legais. As chamadas são processadas, monitoradas e 

controladas por um sistema de distribuição automático (Taylor & Bain, 1999). 

Nos dias de hoje, os call centers são utilizados cotidianamente por pessoas, 

tanto na forma ativa, quando o cliente é abordado pelas empresas como por 

exemplo para vender produtos e serviços, quanto na forma recetiva quando os 

clientes entram em contato com as empresas como por exemplo para assistência 

técnica e reclamações. 

Segundo um estudo realizado pela APCC – Associação Portuguesa de 

Contact Centers em 2010, o call center, ao longo dos últimos anos, tem 

apresentado um crescimento significativo, estimando-se que essa evolução 

continuasse nos anos seguintes a nível nacional (APCC, 2010). Indo de encontro 

ao fluxo de crise que afetou o mercado português, a estimativa era de que em 

2010, em Portugal, existissem cerca de 25 mil centros de atendimento e 40 mil 

operadores ou colaboradores (APCC, 2010). 

 

1 Em centrais de atendimento – call center – os trabalhadores com a função de atendimento 

de telefone são, muitas vezes, referenciados como comunicadores. 
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Segundo Almeida, Benevides e Dutra (2018), as atividades desenvolvidas 

pelos comunicadores de call centers estão embasadas na lógica Taylorista, 

trazendo a divisão das atividades que objetiva ter o máximo de rendimento com 

o mínimo de tempo como características, sem se preocupar com as condições 

do ambiente em que a pessoa é colocada para trabalhar. As autoras reforçam: 

O call center é um ambiente mecanicista, por isso, não existe a 
preocupação de filtrar pessoas aptas e qualificadas para desenvolver 
as atividades propostas, visto que, qualquer um consegue aprender e 
se adaptar aos movimentos repetitivos e a repetir os scripts padrão da 
organização (Almeida, Benevides & Dutra, 2018, p. 73). 
 

Outra opinião sobre o trabalho em call center é de Chambel e Castanheira 

(2010), que afirma que a gestão de recursos humanos nos call centers tenta 

equilibrar-se entre modelos de controlo e de personalização do serviço ao 

cliente, sendo a proporção de cada modelo variada de acordo com cada call 

center. Quando o peso do controlo é maior, o foco concentra-se nos indicadores 

quantitativos. Nestes casos, o contexto tende a ser mais padronizado, com 

pouca autonomia tanto na organização, na realização, quanto no volume e ritmo 

do trabalho. Quando o peso da personalização do serviço ao cliente é maior, o 

ambiente torna-se mais permissivo, com maior autonomia dos trabalhadores, 

pois o foco é a satisfação do cliente. Sendo assim, reforçam as autoras, há uma 

valorização da empatia na interação com o cliente. 

Entretanto, a ênfase em um ou outro modelo não anula o outro. Como 

ressaltou Schneider e Bowen (1993 citado por Chambel & Castanheira, 2010): 

É este paradoxo com que se deparam os call centers na gestão diária 
dos seus recursos humanos: por um lado, vigiar, formar e monitorizar, 
para controlar custos e estandardizar procedimentos; e, por outro, 
motivar, desenvolver e premiar, para assegurar a satisfação e a 
qualidade do serviço ao cliente (p. 43). 
 

Uma das formas de controlo é a monitorização constante, que inclui 

“observação, registo, avaliação e feedback do desempenho do trabalhador” 

(Chambel & Castanheira, 2010, p. 45) e existem duas formas de realizá-la: de 

forma eletrônica e tradicional. A eletrônica envolve números de chamada, tempo 

médio de chamada, número de vendas, entre outros. A tradicional inclui audição 

e avaliação das chamadas pelos supervisores, seja acompanhado ou não do 

trabalhador, sendo essa avaliação direcionada por aspetos que a empresa 

considera como essenciais, como por exemplo: conhecimento de produto, 
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simpatia, tom de voz, entre outros (Holman et al., 2002 citado por Chambel & 

Castanheira, 2010). 

A monitoria pode ter vários objetivos, desde a identificação de 

necessidades de formação, até ao diagnóstico de pontos de melhoria e fonte de 

desenvolvimento dos trabalhadores pelo feedback do que foi identificado de bom 

e menos bom nas auditorias das chamadas (Russel, 2008 citado por Chambel & 

Castanheira, 2010). 

A formação parece assim garantir que os trabalhadores tenham disponíveis 

as competências e os conhecimentos necessários para sua função e melhorar 

seu desempenho. Com efeito, num estudo com 145 operadores em diversos call 

centers no Reino Unido verificou-se que “a quantidade de formação inicial e 

formação contínua estava associada a maiores níveis de autonomia” (Wood et. 

al., 2006 citado por Chambel & Castanheira, 2010, p. 52). 

Quando se procura compreender a formação neste contexto, é possível 

constatar que diversos estudos têm sido feitos enfatizando o papel dos 

supervisores, responsáveis ora pela formação dos comunicadores, ora pela 

avaliação e controlo desenvolvido sobre o trabalho dos comunicadores. Com 

efeito, segundo Fernandes (2013), em um estudo de caso realizado com 7 

supervisores e 97 comunicadores em uma empresa de grande porte em 

telecomunicação em Portugal demonstrou que os supervisores tinham uma 

percepção de que eram justos nas avaliações e controlos, no entanto, essa 

opinião não era coincidente com a dos colaboradores, embora estes 

considerassem que os líderes tinham uma boa capacidade de avaliar com a 

regularidade adequada. 

Outro estudo, realizado em julho de 2016, com 728 comunicadores da 

segunda maior empresa mundial de call center – no escritório localizado no Peru 

– procurou analisar a relação entre a liderança orientada para as pessoas e as 

taxas de absenteísmo e rotatividade. Os resultados mostraram que quanto mais 

os líderes eram atentos às necessidades individuais e promoviam o 

desenvolvimento dos colaboradores, menor era a taxa de absenteísmo e 

intenção de rotatividade (León & Morales, 2018). 

Diante de tudo que foi exposto, esta pesquisa procurou analisar não só o 

processo de avaliação da formação de uma empresa de telecomunicação como 

também compreender o que era feito com os resultados dessa avaliação.  
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II. Metodologia 

 1. Caracterização da pesquisa 
 

A ciência tem um objetivo, uma função e um objeto específico em foco. O 

conjunto de ações para chegar ao fim correspondem ao método, isto é, ao 

conjunto de procedimentos e técnicas práticas que se utiliza para chegar a um 

objetivo (Marconi & Lakatos, 2005).  

A simples utilização de um método, não caracteriza uma produção 

científica, mas também é verdade que não há ciência sem método (Marconi & 

Lakatos, 2005). Segundo Severino (2007, p. 102), “trata-se de um conjunto de 

procedimentos lógicos e de técnicas operacionais” para relacionar os fenômenos 

em análise. 

Assim, definimos para este trabalho como objetivo geral a compreensão 

das repercussões da avaliação das formações no contexto organizacional e, 

como objetivos específicos: a) Conhecer os instrumentos de avaliação da 

formação; b) Identificar os critérios em que se baseia a avaliação da formação; 

c) Identificar quem avalia; e d) Identificar em que momentos ocorre a avaliação 

da formação. Com o intuito de responder à questão de investigação: O que 

acontece com os resultados das avaliações nas formações que ocorrem em 

contexto organizacional? 

Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa, correspondendo a uma 

opção mais voltada para os “porquês” e menos para o “quanto” e “o quê” (Amado 

& Freire, 2017). Chizzotti (1998) também defende a ideia de que a pesquisa 

qualitativa: 

[...] parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 
o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se 
reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 
explicativa; o sujeito observador é parte integrante do processo 
de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um 
significado (p. 79). 

Nessa relação dinâmica citada acima, o chamado mundo real pode ser 

muito abrangente, então nesta pesquisa, optou-se por realizar um estudo de 

caso, de cariz exploratório, como forma de aproximação à temática em estudo. 
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2. Estudo de caso 

O estudo de caso é o tipo de pesquisa, que “consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento [...]” (Gil, 2010, p. 37). Trata-se de uma análise de um 

caso específico, podendo ser considerado representativo de um conjunto de 

casos semelhantes, produzindo conhecimento no âmbito geral a partir do 

individual (Severino, 2007). 

Para Carmo-Neto (1993, p. 406), o caso consiste em “[...] um 

acontecimento, no mundo real, do que uma teoria pressupõe, no mundo 

abstrato.” Este método é para este autor (1993, p. 387) “[...] válido, útil e 

necessário [...]” para diferentes situações. Um estudo que permite focar em um 

indivíduo, organização, em um facto, como exemplo, uma representação da 

perspetiva do participante, dando destaque para toda sua singularidade (Amado 

& Freire, 2017). 

A seguir, será caracterizada a empresa do estudo de caso. 

2.1. O caso em estudo 

A empresa foi criada em 1982, sendo o agente mais antigo da área da 

telecomunicação nacional. Em 2017 ganhou o Prêmio Excelência pelo Instituto 

de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação – IAPMEI, distinguidos 

como uma empresa de qualidade acima da média. Também em 2017, a revista 

Exame, a consultora Everis e a escola de negócios AESE premiou o Grupo entre 

as 100 melhores empresas para trabalhar, segundo critérios de avaliação tendo 

em consideração a satisfação dos próprios colaboradores, para além da 

observação e identificação de práticas de gestão de recursos humanos e 

atuação responsável da empresa perante a sociedade.  

 Em 2014, 2015, 2016 e 2017 ganhou o selo PME Líder, criado pelo 

IAPMEI para distinguir o mérito das Pequenas e Médias Empresas – PME – 

nacionais com desempenhos superiores, tendo por base as melhores notas de 

rating e indicadores econômicos e financeiros (IAPMEI, 2016). 

Tem lojas a funcionar em Guimarães, Vila Nova de Gaia, Valongo, 

Amarante, Vizela, Famalicão e Fafe em um total de oito lojas com vendas 

presenciais e três escritórios empresariais com vendas por call centers, em 
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Guimarães, no Porto e Lisboa. O campo de pesquisa deste trabalho científico 

será o escritório empresarial do Porto.  

No que se refere à estrutura física, o escritório possui ambiente de 

convivência com sofás, refeitório equipado, casas de banho, sala de formação, 

sala da gerência e uma grande sala com todos os comunicadores e supervisores. 

O escritório tem 50 funcionários, no entanto esse número é variável de acordo 

com a entrada de pessoas novas da formação e pessoas que saem. 

Os comunicadores são divididos em duas equipas: (i) os que vendem 

pacotes de televisão/ internet/ telefone – chamados de equipa das televisões – 

e (ii) os que vendem apenas internet móvel. Dentro da equipa das televisões há 

uma subdivisão entre os seniores – que são comunicadores mais experientes – 

e os que ainda estão em processo de formação ou acabaram de finalizar a 

formação. 

Na equipa de internet móvel, existem 12 trabalhadores, na equipa de 

seniores da televisão, existem 38 trabalhadores e, por fim a equipa de formandos 

varia de acordo com o tamanho da turma nova de comunicadores que entram. 

Na altura da pesquisa, era uma turma de 11 pessoas em formação. 

A respeito de contrato de trabalho, a equipa de formandos tem um contrato 

específico de formação que dura um mês, depois, se for da vontade de ambas 

as parte – empresa e trabalhador – o contrato passa automaticamente para 

tempo indeterminado. Os trabalhadores das equipas de televisão e internet 

móvel, já são contratos por tempo indeterminado. Em geral, todos os contratos 

são full-time, mas em casos de pedidos individuais – na sua maioria para 

conciliar com o estudo, existem contratos part-time.  

 
2.2. Os interlocutores 

A seleção dos participantes na pesquisa justifica-se por serem 

representantes das partes envolvidas no processo de formação e avaliação: o 

gerente, o formador, dois comunicadores formandos no final da formação e dois 

comunicadores seniores, que já tinham finalizado a formação há, no mínimo, três 

meses, procurando assim ter a perspetiva do que é feito com os resultados após 

as avaliações.  
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Quadro 1 – Dados dos participantes 

Participante Idade Escolaridade Tempo de empresa 

Gerente (G) 29 anos Licenciatura 7 anos 

Formador (F) 30 anos Licenciatura  4 anos 

Comunicador 
Formando 1 

(CF1) 
25 anos 

Licenciatura 
Incompleta 

1 mês 

Comunicador 
Formando 2 

(CF2) 
20 anos 

Secundário 
Completo 

1 mês 

Comunicador 
Sénior2 1 (CS1) 

25 anos Pós graduação  6 meses 

Comunicador 
Sénior 2 (CS2) 

22 anos 
Licenciatura 
Incompleta 

10 meses 

 

Importante ressaltar que ambos os líderes entrevistados – gerente e 

formador – já passaram pelos cargos de comunicador e supervisor antes de 

ocuparem os cargos atuais. 

2.3. Instrumentos 

A escolha dos instrumentos e das técnicas para se realizar uma pesquisa 

varia muito em função dos objetivos traçados, do público-alvo e da afinidade da 

pesquisadora com o instrumento. Ressalta-se que independente do instrumento 

escolhido, sempre estará sujeito ao que o participante “sabe, crê ou espera, 

sente ou deseja” (Selltiz, 1967, p. 273 citado por Gil, 2010, p. 103).  

Para propósito desta pesquisa científica foi realizada uma entrevista 

exploratória aberta com o gerente, na qual foram solicitados documentos do 

arquivo da empresa: folha de monitoria, plano de desenvolvimento pessoal e o 

teste de aprendizagem, todos esses documentos que são usados pela empresa 

para a avaliação dos formandos. Todos esses documentos foram explicados 

pelo gerente e ajudaram a construir os guiões de entrevista o mais apropriado 

para o contexto. 

Por meio de entrevistas semiestruturadas com todos os participantes, 

foram recolhidos os restantes dados. Para Amado e Ferreira (2017), a entrevista 

 

2 O comunicador é considerado sénior a partir do momento que finaliza seu processo de 

formação inicial. 
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é interessante para a recolha e obtenção de informação, pois trata-se de uma 

“conversa intencional orientada por objetivos precisos” (p. 209). A entrevista 

semiestruturada indica que o(a) entrevistador(a) teve um guia prévio das 

perguntas que irá fazer, entretanto, é possível dar liberdade de resposta ao 

entrevistado (Amado & Ferreira, 2017). 

Com a finalidade de encontrar respostas aos objetivos da investigação, a 

recolha de informações foi orientada por questões que foram divididas nas 

seguintes categorias: i) dados sociodemográficos; ii) o entrevistado e a empresa; 

iii) formação; iv) formação contínua; v) avaliação; vi) feedback; e vii) repercussão 

dos resultados. 

As questões elaboradas serviram de ponto de partida e de orientação ao 

referido estudo do que acontece com os resultados das avaliações das 

formações em contexto organizacional. As entrevistas foram gravadas em 

formato áudio e foi garantido o sigilo e a confidencialidade. Os objetivos da 

entrevista foram explicitados antes de se iniciar a entrevista por meio da 

assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (ver anexo A). As 

entrevistas foram transcritas na íntegra para a análise ocorrer de forma mais 

objetiva e clara, através da análise de conteúdo, que é: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (Bardin, 
2011, p. 48). 

 
Através das entrevistas, análise de documentos e análise do conteúdo das 

entrevistas individuais foi dado prosseguimento à pesquisa. Os procedimentos 

serão descritos em seguida. 

 
2.4. Os procedimentos 

 
No que se refere aos procedimentos utilizados, inicialmente foi feita uma 

pesquisa bibliográfica sistematizando as perspetivas e pontos de vista 

assumidos pelos autores sobre a temática. Esta pesquisa deu lugar a uma 

produção escrita. 

Após a pesquisa bibliográfica, houve uma pesquisa de campo sobre o 

fenômeno, o que de acordo com Severino (2007, p. 123) corresponde a uma 

análise em que “o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio.” 
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Assim, foi realizada uma visita inicial com o gerente responsável pelo escritório, 

uma entrevista aberta exploratória para esclarecimentos do funcionamento da 

própria organização, as formações disponibilizadas aos trabalhadores e formas 

previstas para a sua avaliação, com o objetivo de proceder a uma delimitação 

mais específica da pesquisa e permitir a elaboração das perguntas para as 

entrevistas, com os outros interlocutores, com base na realidade identificada.  

Nesta visita, foram ainda fornecidos documentos internos para análise, o 

que também contribuiu para adaptar melhor os guiões de entrevista e 

contextualizar a pesquisa de campo. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 180) é importante ter acesso à 

“perspectiva oficial”, pelo que foi realizado igualmente o estudo das informações 

do site da empresa, ou seja, análise tanto da comunicação externa quanto dos 

documentos internos da empresa (Bogdan & Biklen, 1994). 

De acordo com a estrutura encontrada, foram organizadas as entrevistas 

com os trabalhadores envolvidos no processo de formação/ avaliação da 

formação, para a recolha dos dados. As entrevistas foram agendadas 

antecipadamente, com autorização da empresa, sendo a participação voluntária. 

Foram realizadas presencialmente e de forma individual, em diferentes dias. 

Para a sua realização, os participantes foram autorizados a interromper o seu 

tempo de trabalho. O local de realização foi o refeitório da empresa, estando o 

ambiente tranquilo e propício, com a privacidade necessária para o momento. 

As datas e duração das entrevistas encontram-se sistematizadas no 

seguinte quadro: 

Quadro 2 - Data e duração das entrevistas 

Participante Data Duração aproximada 

Gerente (G) 21 de fevereiro 1h13 

Formador (F) 20 de fevereiro 57 min 

Comunicador Formando 1 (CF1) 7 de março 36 min 

Comunicador Formando 2 (CF2) 7 de março 32 min 

Comunicador Sénior 1 (CS1) 7 de março 39 min 

Comunicador Sénior 2 (CS2) 14 de março 45 min 

 
 
2.5. Análise de dados: Descrição do sistema de categorias 

Para alcançar os objetivos geral e específicos, assim como responder à 

questão de investigação, foi desenvolvido um sistema de categorias constituído 
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por quatro categorias de primeira ordem: Acompanhamento dos comunicadores 

(1); Avaliação (2); Feedback (3); e, Repercussões das Avaliações (4). 

Acompanhamento dos comunicadores (1) 

A partir da categoria “acompanhamento dos comunicadores” (1), surgiram 

três categorias de segunda ordem: Ótica de formação constante (1.1) e Ótica de 

avaliação constante (1.2); e Impactos na saúde (1.3) subcategoria que reúne as 

verbalizações sobre o impacto que “ser comunicador” tem na saúde física e 

mental. 

Avaliação (2) 

Na categoria “Avaliação” (2), surgiram oito categorias de segunda ordem: 

Avaliação do formador (2.1); Avaliação do formando (2.2); Instrumentos de 

avaliação (2.3); Momentos (2.4); Resultados (2.5); Importância (2.6); 

Autores/responsáveis (2.7); e Critérios (2.8).  

Feedback (3) 

Na categoria “Feedback” (3), surgiram quatro categorias de segunda 

ordem: Comunicação entre os responsáveis (3.1); Comunicação entre 

responsáveis e comunicadores (3.2); e Circunstâncias que ocorre (3.4).  

Repercussões das Avaliações (4) 

Por último, na categoria “Repercussões das avaliações” (4), surgiram três 

categorias de segunda ordem: Opiniões/ melhorias (4.1); Plano de carreira (4.2) 

com relatos dos responsáveis de como utiliza os resultados para embasar 

decisões de progressões internas; e Ambiente de trabalho (4.3).  

É possível encontrar na íntegra o quadro do sistema de categorias com 

recortes das entrevistas classificados no Apêndice D. No próximo capítulo, será 

realizada a apresentação e discussão dos resultados. 
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III. Apresentação e discussão dos resultados  
 
1. O processo de formação prescrito 

 
Segundo Ombredane e Faverge (1955 citado por Santos, 2004, p. 156):  

O trabalho prescrito corresponde à noção de tarefa, isto é, a descrição 
da função formalmente reconhecida para um posto de trabalho 
determinado, o que está previsto pelas normas e as condições para o 
seu exercício. O trabalho real refere-se à actividade, enquanto resposta 
dada pelos trabalhadores aos constrangimentos determinados 
exteriormente, constituindo-se, em simultâneo, como a possibilidade 
de os transformar. 

Sendo assim, é importante ressaltar que o que será descrito inicialmente 

sobre o processo de formação é o que está como prescrito, estando sujeito às 

transformações e modificações em função do confronto com o real. 

Antes de apresentar os resultados que permitem discutir os objetivos 

específicos formulados, foi necessário compreender que formação inicial era 

concebida e implementada junto dos operadores, para que, de uma forma direta 

lhe fosse transmitido o que era esperado do seu trabalho.  

Sendo assim, todos os funcionários contratados passam por um processo 

de formação inicial, independente da experiência anterior, para que possam ter 

conhecimento da sua função e do que é esperado que exerça e como deve 

exercer naquela empresa em particular.  

No quadro em baixo, encontra-se uma síntese do que foi recolhido sobre 

o procedimento prescrito sobre a formação dos comunicadores. Este quadro foi 

elaborado com o objetivo de contextualizar e ajudar a compreender o contexto 

de formação nesta empresa bem como as informações recolhidas a partir das 

entrevistas. 

Assim, a formação inicial prescrita tem duração de trinta dias, divididos 

entre dias teóricos e dias com uma componente mais prática. Importante 

enfatizar que dependendo da velocidade da aprendizagem do grupo, o que está 

previsto para cada dia pode ser flexibilizado, para permitir uma melhor 

adequação, tal como referido pelo Gerente entrevistado: “existe um cronograma 

que é apresentado no primeiro dia de formação. Ou seja, todos os formandos 

que estão cá sabem o que é suposto acontecer em cada dia, no entanto se o 

grupo estiver atrasado, não vamos seguir o cronograma à risca porque não 

podemos deixar ninguém pra trás, como se costuma dizer na tropa (...) mas é 

esse o intuito, que todos tenham o acompanhamento necessário, para quando 
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passarem para as vendas, estarem sempre confiantes, melhor do que isso, ter 

as bases e estarem preparados para tal. Sendo que mesmo passando para as 

vendas, tem o acompanhamento individual do formador e do chefe de equipa 

indexado.” (G). 

Quadro 3 – Formação inicial prescrita 

FORMAÇÃO INICIAL PRESCRITA 

Dia Modalidade Objetivos Local 

Dia 1 
Teórica: Sessão 
expositiva 

- Apresentação da 
empresa; 
- Objetivos; 
- Salário e Comissões; 
- Tecnologias. 

Sala de 
formação 

Dia 2 
Teórica: Sessão 
expositiva 

- Produtos e Serviços. 
Sala de 

formação 

Dia 3 
Teórica: Sessão 
expositiva 

- Produtos e Serviços; 
- Uso do sistema. 

Sala de 
formação 

Dia 4 

Teórica: Sessão 
expositiva, Teste escrito, 
cada formando em um 
computador. 

- Produtos e Serviços; 
- Teste/ Avaliação 
Teórica. 

Salão de 
atendimento 

Dia 5 

Teórica: Sessão 
expositiva 
Prática: Role playing, 
onde cada formando 
representa papel de 
vendedor e/ou cliente. 

- Fases da chamada; 
- Teatro de vendas. 

Sala de 
formação 

Dia 6 

Prática: 
Cada formando vai ao 
computador fazer uma 
simulação. 
Role playing, onde cada 
formando representa 
papel de vendedor e/ou 
cliente. 

- Simulações de uso do 
sistema, com casos 
práticos; 
- Teatro de vendas; 
 
 

Sala de 
formação 

Prática: 
Cada formando senta ao 
lado de um comunicador 
sénior e presencia seus 
atendimentos em tempo 
real. 

- Side by side formação 
inicial. 

Salão de 
atendimento 

Dia 7 

Teórica: Diante das 
chamadas ouvidas, são 
revisados os produtos, 
serviços e fases da 
chamada. 

- Audição de exemplos 
de chamadas de vendas 
dos comunicadores 
seniores para discussão 
em sala. 

Sala de 
formação 
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Prática: 
Cada formando senta ao 
lado de um comunicador 
sénior e presencia seus 
atendimentos em tempo 
real. 

- Side by side formação 
inicial. 

Salão de 
atendimento 

Teórica: Diante das 
chamadas ouvidas 
presencialmente, são 
tiradas as dúvidas. 

- Discussão sobre as 
impressões/ dúvidas 
sobre o que 
presenciaram  de 
atendimento. 

Sala de 
formação 

Dia 8 

Prática: 
Cada formando terá seu 
posto de atendimento 
individual e começará a 
atender clientes da base 
de dados. 

- Primeiro dia: 
Atendimento dos 
Formandos. 

Salão de 
atendimento 

Teórica: Diante das 
chamadas realizadas, 
são tiradas as dúvidas. 

- Troca de experiências 
dos atendimentos que 
realizaram. 

Sala de 
formação 

Dia 9 

Teórica: Diante das 
chamadas ouvidas, são 
revisados os produtos, 
serviços e fases da 
chamada. 

- Audição de chamadas 
dos próprios formandos 
do dia anterior na frente 
do grupo para sugestões 
e discussão; 

Sala de 
formação 

Prática: 
Cada formando tem seu 
posto de atendimento 
individual e continuará a 
atender clientes da base 
de dados. 

- Segundo dia de 
atendimento dos 
Formandos. 

Salão de 
atendimento 

Dia 10 

Teórica: Diante das 
chamadas ouvidas, são 
revisados os produtos, 
serviços e fases da 
chamada. 

- Audição de chamadas 
dos próprios formandos 
do dia anterior na frente 
do grupo para sugestões 
e discussão; 

Sala de 
formação 

Prática: 
Cada formando tem seu 
posto de atendimento 
individual e continuará a 
atender clientes da base 
de dados. 

- Terceiro dia de 
atendimento dos 
Formandos. 

Salão de 
atendimento 



39 

 

Dia 11 a 
30 

Prática: 
Cada formando tem seu 
posto de atendimento 
individual e continuará a 
atender clientes da base 
de dados. 

- Quarto dia de 
atendimento em diante, 
todo o processo de 
formação torna-se 
individual. 

Salão de 
atendimento 

Teórica: 
Monitorias, Side by side, 
Coaching e Plano de 
desenvolvimento 
pessoal. 

Salão de 
atendimento 
ou Sala de 
Formação 

 

A empresa tem apenas um formador, sendo a sua formação em 

Comunicação e Marketing. A formação inicial visa, então, treinar competências 

de atendimento, fornecer conhecimentos sobre o produto, ajudar o formando a 

colocar as características dos produtos como vantagens para o consumidor, 

fornecer possíveis argumentações, dentre outras questões inerentes ao futuro 

cotidiano do formando. 

As turmas têm um mínimo de sete pessoas e máximo de vinte e cinco. O 

gerente relatou que já teve necessidade de formar cinquenta de uma vez, mas 

que ele dividiu em duas turmas de vinte e cinco para distribuir as turmas em dois 

turnos: manhã e tarde. 

A partir do décimo primeiro dia, ocorrem as formações individuais, que 

são adaptadas consoante as dificuldades identificadas pelos formadores em 

cada pessoa. esta formação pode adotar diferentes modelos como: a) 

monitorias; b) side by side; c) coaching; d) plano de desenvolvimento pessoal, 

esse sendo mensal e semestral. 

 A monitoria é feita com todos os comunicadores, sem exceção – como 

foi ressaltado pelo gerente – o que varia é a frequência com que ocorre, sendo 

no mínimo duas vezes por mês. Se for verificada a necessidade de um maior 

acompanhamento em função das dificuldades apresentadas pelo comunicador, 

pode ser feita monitoria até de dois e dois dias. Na monitoria, o supervisor e 

comunicador ouvem quatro chamadas aleatórias do comunicador no dia anterior, 

cabendo ao supervisor a sinalização relativa ao cumprimento ou não das regras 

de comunicação, à atitude comercial e ao uso do sistema informático. O registo 

é feito na folha de monitorização, na qual através dos documentos fornecidos 
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pela empresa foi possível observar e elencar objetivamente os pontos 

analisados. 

1 - regras de comunicação, analisando-se: i) se o comunicador realizou 

sua apresentação; ii) se foi simpático; iii) se utilizou linguagem simples, objetiva 

e positiva; iv) se questionou gostos/ interesses do cliente; v) se teve uma escuta 

eficaz; e vi) se se despediu de forma adequada.  

2 - atitude comercial, analisando-se: i) se o comunicador apresentou o 

produto de forma clara e se demonstrou conhecimento do produto/serviço; ii) se 

apresentou o produto de acordo com as necessidades do cliente; iii) se soube 

responder às objeções do cliente; iv) se apresentou os preços e promoções de 

forma faseada; v) se transformou as características do produto em vantagens/ 

benefícios; vi) se foi persistente sem ultrapassar o limite do aceitável; vii) se 

efetuou cross-selling; viii) fechou ou tentou o fecho da venda de forma 

profissional; e ix) se confirmou todos os dados de venda/entrega. 

3 - sistema informático, é verificado: i) se o comunicador efetuou o registo 

correto no sistema; e ii) se efetuou o preenchimento correto da ficha individual 

de registos. 

Todos esses pontos são apurados em cada chamada, das quatro que são 

ouvidas. Os números dos telemóveis das chamadas avaliadas na monitoria são 

registados para futuras auditorias ou para esclarecer dúvidas.  

O side by side corresponde à situação em que o supervisor se senta ao 

lado do comunicador e presencia em tempo real as suas chamadas e a sua 

desenvoltura. Faz breves feedbacks entre uma chamada e outra, podendo 

presenciar a melhoria nos pontos falados logo na chamada seguinte. O side by 

side – assim como na monitoria – é feito com todos os comunicadores, sem 

exceção, o que vai variar é a frequência com que ocorre, sendo no mínimo duas 

por mês. Se for verificada a necessidade de um maior acompanhamento, pode 

ser feito o side by side uma vez por semana. O registo é feito na ficha de 

acompanhamento individual. 

O coaching acontece quando o comunicador ouve as próprias chamadas 

– estas escolhidas e ouvidas previamente pelo supervisor – e faz anotações 

avaliando o que poderia ter feito melhor. Posteriormente, é feito uma conversa 

entre o supervisor e o comunicador, com auto-avaliação do comunicador, 

feedback do supervisor, reflexões/dicas em geral sobre o que foi ouvido. O 
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coaching, na sua maioria, é feito em conjunto com a monitoria, para aproveitar o 

momento e as chamadas que já estão a ser ouvidas. Sendo assim, equipara-se 

no que refere a frequência e critérios.  

No Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP) é identificado o número 

de vendas que o trabalhador possui no momento do PDP e o número de vendas 

que tem como meta mensal, quinzenal ou semanal3. O supervisor completa com 

os aspetos positivos e menos positivos relativos a cada comunicador, 

observados durante os processos referidos anteriormente. É determinado pelo 

supervisor um plano de ação para melhorar os pontos sinalizados como menos 

positivos, contendo uma parte onde o supervisor identifica o que lhe compete 

dentro do plano de ação para colaborar com a evolução do comunicador. Tem, 

ainda, um espaço para o comunicador – depois de tomar conhecimento do que 

o supervisor escreveu – definir as ações com que se compromete. Este 

documento é assinado por ambos. Esse acompanhamento é feito 

quinzenalmente e registado na folha do plano de desenvolvimento pessoal. 

Cada comunicador tem um dossier em papel, onde são guardados todos 

os documentos relativos ao acompanhamento da evolução dentro da empresa, 

para facilitar futuras análises do progresso individual e, também, para 

fundamentar eventuais promoções e progressões de carreira dentro da empresa. 

Em relação ao formador, não há nenhuma avaliação por parte dos 

formandos, apenas o próprio gerente avalia o formador de acordo com os 

seguintes critérios: i) análise da percentagem de formandos que concluem a 

formação/ quantos desistem; ii) análise da percentagem de formandos que 

passaram para comunicadores seniores; iii) análise dos resultados dos 

formandos; e iv) análise da evolução dos formandos. Importante ressaltar a 

diferença entre os dois últimos pontos, pois quando se está a falar de resultados, 

trata-se apenas do número de vendas e na análise da evolução, o formando 

pode até nunca ter vendido, mas constata-se uma evolução nas monitorias, no 

que se relaciona com a comunicação, postura e todos os pontos avaliados. 

2. Discussão dos resultados e análise dos objetivos específicos  

 

3 O tempo para a verificação do alcance das metas depende de cada pessoa. 
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2.1. De que tipo de formação se trata? 

O call center deste estudo de caso pode ser considerado com forma de 

atuação ativa, já que é caracterizada pelos comunicadores que entrarem em 

contacto com os clientes e não o inverso (Mancini, 2001). A estrutura da 

formação da empresa – vista no capítulo 1 da parte III – pode ser considerada 

adequada para a aprendizagem do adulto, já que abrange as quatro etapas do 

modelo de Dewey para o ciclo de aprendizagem humana: a observação, 

reflexão, capacidades ativas, ação e experiência (Finger & Asún, 2003). E o 

processo de formação inicial prescrito disponibiliza espaço para todas as 

respetivas etapas, desde observar/ouvir chamadas de atendimento em tempo 

real, discussão em sala para refletir e tirar dúvidas, criam suas capacidades e 

podem colocar em prática, sendo um ciclo eterno, pois o próprio 

acompanhamento com as monitorias é uma forma de continuar com o ciclo de 

aprendizagem e aperfeiçoamento. 

Diante dos dados coletados, permeados pelo enquadramento teórico, 

pode-se caracterizar a formação encontrada na empresa do estudo de caso 

como uma educação formal (Silvestre, 2003), pois objetiva a aprendizagem de 

conteúdos sistematizados e desenvolvimento de variadas habilidades e 

competências (Gohn, 2006). Trata-se de uma formação profissional inicial, de 

acordo com Ramos (2003), que visa a aquisição de capacidades práticas, 

comportamentos, conhecimentos específicos que baseiam o exercício da 

profissão, nesse caso, de comunicadores de call center. 

Macian (1987), fala sobre quatro tipos de formação nas organizações. 

Neste caso em concreto, podemos encaixar esta formação na Integração já que 

é um momento de ambientação de novos funcionários, bem como explicações 

dos processos e regras da empresa. Como foi relatado pelo gerente [“é 

apresentado o projeto que vão iniciar apresentando toda a estrutura, modelo 

comissional, ordenados, as dúvidas que possam ter, regras da empresa, por 

exemplo onde podem fumar, como devem deixar a copa, como devem tratar a 

casa de banho que é universal, portanto todo esse formato é o primeiro dia da 

formação” (G)]. O outro tipo de formação trazido por Macian (1987) que também 

se encontra nesse estudo de caso é o técnico-operacional, uma formação com 

foco em produtividade e capacitação dos funcionários, de acordo com o próprio 

formador, o objetivo é [“transformá-los em vendedores” (F)]. 
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Finger e Asún (2003), falam sobre o papel antropológico da educação e 

dividem em três funções, dentre elas a que pode ser reconhecida nesse caso é 

a função de preparação, que visa alinhar pessoas com hábitos dominantes, que 

é exatamente o objetivo da empresa.  

Espinhaço (1996), salienta a importância da regularidade de formações, 

não sendo o bastante apenas a formação inicial, uma formação isolada. Na 

categoria de segunda ordem da categoria “acompanhamento dos 

comunicadores” (1): “ótica de formação constante” (1.1), o gerente relata sua 

visão sobre o assunto que corrobora com a teoria [“dar formação um mês e jogar 

às feras e esperar que elas resolvam, não. Tem que haver uma formação inicial 

muito importante, com muitas bases, com muito acompanhamento, com muito 

conhecimento a ser passado do formador para os formandos (...) o processo tem 

de ter continuidade.” (G)]. 

De qualquer forma, seria importante não reduzir a importância apenas à 

regularidade, mas também garantir o contributo da análise do trabalho real para 

sustentar a formação, ter a análise do trabalho real e levar em consideração as 

necessidades do trabalhador e da empresa, permitiria conceber uma formação 

adequada, ancorada no que realmente acontece no dia a dia de trabalho 

eficiente e eficaz. 

A seguir, serão analisados e discutidos os objetivos específicos da 

pesquisa de forma individualizada para uma melhor compreensão didática. 

2.2. Que instrumentos são utilizados para a avaliação da formação? 

Para conhecer os instrumentos de avaliação da formação foi considerada 

a seguinte categoria de segunda ordem da categoria “acompanhamento dos 

comunicadores” (1): “Ótica de avaliação constante” (1.2), e também as 

categorias de segunda ordem da categoria “avaliação” (2): “do formando” (2.2) e 

“Instrumentos” (2.3). 

 
Quadro 4 – Frequência de resposta e respetivos participantes 

Categorias 
Frequência 
de resposta 

Participantes 

Ótica de avaliação constante (1.2) 2 CF1; CF2 

Do formando (2.2) 3 F; CF1; CF2 

Instrumentos (2.3) 3 G; CS2 
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O comunicador formando 1, em dois momentos distintos falou sobre 

instrumentos de avaliação, no primeiro momento disse que [“Tinha uma folha 

com as fases da chamada, pra avaliar o que estava correto e o que não estava 

correto na chamada.” (CF1)] e no segundo [“tivemos uma espécie de teste para 

avaliar até que ponto conseguíamos apresentar o produto através da tabela” 

(CF1)]. 

O comunicador formando 2 também mencionou instrumentos de 

avaliação em dois momentos distintos [“A gente tem uma folha que diz, por 

exemplo, ‘diagnóstico’ se faz, se não faz” (CF2)] ; [“Nós temos um processo, uma 

folhinha que o formador chega à sala, chama-nos, ouve nossas chamadas e vê 

o quê que a gente está a fazer de correto” (CF2)]. O comunicador sénior 2 refere 

também a prova escrita de avaliação:  [“Eu fiz uma prova escrita, foi a avaliação 

que eu tive e aquilo tinha nota.” (CS2)]. 

Em concordância, os líderes – gerente e formador – disseram 

respetivamente que os instrumentos de avaliação da formação são: [“a folha de 

monitoria, o plano de desenvolvimento pessoal, o coaching, o side by side.” (G)], 

e [“Folha de monitoria, folha de acompanhamento na qual são colocadas apenas 

observações sobre tudo que foi feito com o comunicador” (F)] 

Segundo Teiger e Lacomblez (2013), existem diversos instrumentos de 

avaliação disponíveis, ficando ao critério da empresa quais usar, inclusive a 

escolha por um olhar mais qualitativo ou quantitativo. E, como Almeida, 

Benevides e Dutra (2018) ressaltaram, o call center é um ambiente mecanicista 

embasado na lógica taylorista, o que confirmamos nesses resultados, pois em 

sua grande maioria a empresa usa instrumentos quantitativos ou de controlo – 

monitoria – sinalizando sobretudo o que sai do padrão considerado ideal para a 

realização da atividade.  

Segundo Chambel e Castanheira (2010), existem duas formas de 

monitorar esta atividade: a eletrônica e a tradicional. Ambas foram encontradas 

na empresa, manifesto tanto no controlo de número de chamadas, tempo médio 

de chamada, número de vendas, como também a forma tradicional que é a 

audição e avaliação de chamadas pelos supervisores. Como por exemplo o 

trecho da entrevista com o gerente [“Existem também as monitorias, que é a 
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audição de 4 a 5 chamadas de longa, curta e média duração, para ver onde é 

que o comunicador não está a cumprir, ou seja, onde é que pode melhorar.” (G)] 

Diante dos relatos das entrevistas supracitados – em conjunto com a 

análise dos documentos fornecidos pela empresa e entrevista exploratória inicial 

com o gerente – pode-se inferir que os instrumentos de avaliação formação são 

as folhas de monitoria, side by side, coaching e o teste de avaliação teórico. 

O teste teórico que possui dez questões situacionais, face às quais, 

consoante o que os formandos aprenderam nos momentos formativos, procuram 

identificar qual a forma adequada de responder a cada situação. Não existe 

apenas uma única resposta correta, mas existe um conjunto de “pacotes” 

(produtos a vender) que seriam mais adequados em cada situação.  

De acordo com o documento do teste que pudemos analisar, verificámos  

que as questões apresentam situações hipotéticas4 relacionadas com clientes e 

pede-se que identifiquem o produto da empresa que melhor responde às 

necessidades daquele cliente.  

O Comunicador Formando 1 relatou sobre essa avaliação em específico: 

[“são vários tarifários, vários produtos na tabela, então tínhamos que, por 

exemplo, na TV existe fibra, ADSL e satélite, temos vários planos, com vários 

preços e com coisas que são necessárias, então o teste é como se tivesse com 

exemplo da vida real, ‘a pessoa vive aqui, tem isto em casa, mas quer isto pelo 

preço tal’ e era por aí que tínhamos que tentar perceber o que era mais adequado 

à pessoa, para que conseguisse ter as coisas com máxima qualidade.” (CF1)] 

O Comunicador Sénior 2 disse sobre essa avaliação: [“Nessa prova 

escrita tem algumas perguntas como ‘Se o Sr. António não utiliza a internet no 

telemóvel, mas tem o neto que visita a casa dele. O que é que você oferece?’. 

Então a gente tinha de pensar o que é que se oferecia a esse cliente se ia ser o 

2P que seria a televisão e telefone fixo, ou um 3P com internet fixa, enfim tinha 

 

4 Exemplo de situações: (i) “cliente, apenas tem serviço de telefone em casa 10€, no entanto 

usa internet no telemóvel gastando cerca de 40€ mês (gasta 3GB por mês), sendo que a 

esposa também usa o telemóvel, mas paga apenas 15€, não tendo interesse na internet 

(cliente com cobertura ADSL). O que oferecer?”; (ii) “Cliente com o serviço da concorrência 

de televisão, internet e telefone (cabo) com valor de 34€, efetua o pagamento por débito direito 

e fatura electrónica. Tem nossa cobertura em fibra. Não pretende telemóveis associados visto 

que não usa.  Qual o valor, pacote e ofertas oferecer?”. 
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essa prova, então o objetivo deles era a gente saber chegar no posto para 

atender com esse mínimo conhecimento mas nada muito profundo porque eles 

acreditam que você aprende mesmo quando começa. É o que eu senti.” (CS2)] 

De acordo com as propostas de Guba e Lincoln (1989), ao analisar este 

contexto, pode-se encaixar essa avaliação do teste teórico na segunda geração, 

a geração da descrição, na qual tanto os alunos são o foco da avaliação, quanto 

o facto de ter alcançado os objetivos estipulados previamente. 

E o restante das avaliações – monitorias, side by side, coaching – 

parecem enquadrar-se mais na terceira geração, referente ao julgamento, que 

tem a avaliação como forma de feedback, com julgamento; procura não apenas 

descrever, mas sim interpretar esses resultados. Como pode ser verificado no 

relato do Comunicador Formando 2: [“Nós temos um processo, uma folhinha que 

o formador chega à sala, chama-nos, ouve nossas chamadas e vê o quê que a 

gente está a fazer de correto, o que não está, onde é que estamos a errar, onde 

é que não estamos... não é avaliar diretamente, mas sim tentar ajudar e 

contornar os problemas que estamos a ter em relação ao cliente, em relação a 

como reagir com o cliente.” (CF2)] 

Ao contrário do que pesquisas apontam (Valverde, 1998) de que em 

Portugal a maioria das empresas só faz – quando faz – uma avaliação limitada 

à opinião dos formandos sobre os aspetos pedagógicos e condições de logística, 

o que Kirkpatrick (1959 citado por Santos, Vicente e Monteiro, 2012) chama de 

primeiro nível, baseado na satisfação dos formandos, o que foi encontrado neste 

estudo de caso foi maioritariamente uma avaliação de segundo nível, o learning. 

Procurar verificar a retenção do conhecimento e aprendizagem, contradiz, de 

algum modo, os dados da pesquisa de Valverde (1998), talvez porque o objetivo 

da formação aqui seja o de garantir que sejam aprendidos o conjunto de 

conhecimentos considerados essenciais para o exercício da função. 

Podemos até encontrar uma avaliação do nível 1, a reaction, mas de 

caráter informal, quando o formador pergunta oralmente à turma: [“Normalmente 

durante a formação, eu questiono sempre os formandos sobre melhorias ou 

sugestões para eu melhorar a formação no futuro, a forma de dar, de estar, 

questiono sempre.” (F)]. Ou seja, nenhum instrumento é utilizado e nada é 

registado para formalizar. 
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2.3. Que critérios são usados na avaliação da formação? 

Para identificar os critérios em que se baseia a avaliação da formação 

foram consideradas as seguintes categorias de segunda ordem da categoria 

“avaliação” (2): “do formador” (2.1), “do formando” (2.2) e “critério” (2.8). 

 
Quadro 5 – Frequência de resposta e respetivos participantes 

Categorias 
Frequência 
de resposta 

Participantes 

Do Formador (2.1) 1 G 

Do Formando (2.2) 2 G; F 

Critério (2.8) 7 G; F; CF1; CF2; CS1; CS2 

 
 

É válido lembrar que o formador também faz parte do processo de 

formação, então o relato do gerente sobre a avaliação do trabalho do formador 

foi a seguinte: [“Relativamente ao formador, tem a ver sempre com o número de 

pessoas que completa o teste, depois tem de se justificar o porquê das notas 

negativas, como se fosse um professor de escola basicamente, é preciso 

justificar as boas notas, as notas médias e as más. A partir daí tem também uma 

avaliação sobre o número de elementos que entram na formação e que 

completam a formação. Tem uma outra avaliação sobre o número de pessoas 

que entra na parte teórica e que passam para a parte prática e depois, tem uma 

avaliação sobre quantos elementos conseguem estar pelo menos 6 meses.” (G)]. 

Apenas o gerente avalia o formador e a formação. 

Sobre os critérios de avaliação dos formandos, o Gerente referiu que 

[“Tem a ver com volume de vendas claro, estamos em uma área comercial (...) 

os números não estão a ser cumpridos, vamos tentar perceber o porquê, ao 

avaliarmos o porquê, concluímos que este comunicador em questão está a 

cumprir tudo, isso é uma questão que nós chamamos de timing (...) as métricas 

focais, se no atendimento das chamadas está cumprir as fases todas e as 

métricas dos números claro. Depois há sempre, os que têm os números, mas 

que não estão a fazer tudo direito e que serão trabalhados, e há comunicadores 

que não têm os números, mas que estão a fazer tudo direito, ou seja, não é uma 

ciência exata.” (G)]. O discurso do gerente aqui tem concordância com a teoria 
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de Masingue (2001), sobre as etapas da avaliação – controlo e análise – 

exatamente porque não olha apenas os números, e sim procura a razão e 

justificação para os mesmos. 

O Formador em entrevista disse sobre os critérios de avaliação: “(...) Tudo 

na formação é avaliação, desde o comportamento, na forma de estar da pessoa, 

desde o teste teórico, e as vezes o teste se tiver menos de 50% não continua a 

formação. Depois, tudo, monitorias...ou seja, todas as intervenções feitas a cada 

comunicador, nós avaliamos isso (…) A avaliação é um todo, a atitude, 

comportamento é o que nós mais preservamos aqui, se tiver uma boa atitude e 

comportamento já é um passo para o querer... o querer e sim, vontade de vender 

e vender(…) Cumprem as fases todas a 100% (...) Mas se tiverem dificuldades 

e se nós verificamos que tem capacidades para, mesmo sem vender, passam 

para sénior e é feito um acompanhamento mais de perto, até mesmo pelo 

formador.” (F)].  

O comunicador formando 1 disse que o objetivo é [“saber se consigo ou 

não ter uma boa apresentação, criar empatia com o cliente, captar a sua atenção 

e fazer a venda, o fecho... as fases da chamada.” (CF1)]. Ratificado pelo 

comunicador formando 2, que disse: [“Tem os critérios que tem para atender o 

cliente, é o que nós temos que fazer p’ra chegar no ponto das vendas (…) Sim, 

as fases da venda, ao meu pensar é isso.” (CF2)]. 

Os seniores já foram unânimes ao falar das fases de chamada como 

critério da avaliação da formação, [“as fases da chamada, em que estávamos a 

dizer mal na primeira, na segunda e na terceira, ou só na segunda e assim, e o 

formador escrevia o que ‘tava mal e dava o feedback.” (CS1)] e [“as fases de 

chamada, que é a apresentação, diagnóstico, desenvolvimento que é 

apresentação do serviço, rebate de objeções e fecho. Você tem de concluir 

essas 5 para dar venda e pronto (CS2)] 

Sendo assim, diante do exposto, pode-se verificar que os critérios de 

avaliação da formação que foram mencionados são: cumprir todas as fases da 

chamada – regras da comunicação, atitude comercial, sistema informático – 

assim como ter no mínimo um aproveitamento de 50% do teste teórico, caso não 

tenha, é realizada uma reunião entre o formador e o gerente para analisar outros 

fatores potenciais como: postura, comprometimento, colocação de voz, relação 

interpessoal, entre outros pontos que são levados em consideração para 
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ponderar se o formando prossegue na formação ou se é dispensado. Ou seja, 

mesmo que tenha um resultado ruim, em geral o formando continua, pois todos 

têm potencial.  

Facto ratificado pelos líderes, como também por comunicadores, como 

por exemplo, o Comunicador Sénior 2 que relatou [“Tanto é que a nota do teste 

não era o mais importante, desde que o formador verificasse que eu tinha 

capacidade de atender, mesmo que eu tirasse uma nota baixa, se ele achasse 

que eu tinha capacidade para atender, aquele teste era relativo.” (CS2)]. 

Estes dados apontam para o facto de que a empresa se esforça em ter 

um olhar para além dos números, exatamente como Schneider e Bowen (1993 

citado por Chambel & Castanheira, 2010) disseram a propósito do impasse das 

empresas de call center entre o controlo/ padronização de procedimentos e 

motivação/ desenvolvimento dos trabalhadores. 

O peso da métrica de avaliação que determina se o formando continua ou 

não é de 80% atitude/comportamento e 20% resultados/vendas, ou seja, mesmo 

diante de um contexto com zero vendas, se é visto potencial, o formando pode 

continuar. Sendo assim, a avaliação que se destaca aqui parece ser mais do tipo 

formativa, na qual a aprendizagem se baseia nas falhas demonstradas durante 

a formação, visando reorientar de forma positiva para a atuação dos 

trabalhadores no futuro (Matos, 2013 in Santos & Lacomblez, 2016). Mas isto só 

acontece nos casos em que os formadores reconhecem potencial no formando, 

acreditando que o investimento formativo inicial terá retorno posterior em termos 

produtivos. 

E, de acordo com Chambel e Castanheira (2010), quando o peso do 

controlo é maior, o foco são os indicadores quantitativos, com ambiente mais 

padronizado e menos autonomia por parte dos comunicadores, sendo 

exatamente o que foi encontrado, como exemplo o relato do comunicador sénior 

2 [“coloca essa chamada para você ouvir e ele começa no decorrer da chamada 

pausar em cada ponto que ele acha negativo, quase sempre, ou positivo e anota 

num papel com vários tópicos e ele vai fazendo o check ou não e no final você 

tem que assinar aquilo p’ra dizer se você concorda ou não, no entanto se você 

não concordar gera uma discussão que no final você tem que concordar.” (CS2)]. 

2.4. Quem avalia a formação? 
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Sobre quem avalia, foi considerada a seguinte categoria de segunda 

ordem da categoria “avaliação” (2): “autores/ responsáveis” (2.7), 

 
Quadro 6 – Frequência de resposta e respetivos participantes 

Categorias 
Frequência 
de resposta 

Participantes 

Autores/ responsáveis (2.7) 6 G; F; CF1; CF2; CS1; CS2 

 
A avaliação e o feedback nessa empresa são realizados pelos líderes. O 

gerente refere que [“O feedback 99% é dado pelo supervisor que está, que é 

chefia direta dos comunicadores” (G)]. O comunicador formando 1 refere que [“O 

formador... acho que todos na realidade, é que na parte prática, todos os 

superiores foram avaliando” (CF1)], ou seja, a partir do momento em que o grupo 

vai para atendimento, todos os supervisores passam a avaliar sempre que estão 

por perto. E o restante dos participantes – F,CF2, CS1, CS2 – consideram que 

quem avalia é o formador. 

2.5. Quando ocorre a avaliação? 

Sobre os momentos em que ocorre a avaliação da formação, foram 

considerada as seguintes categorias de segunda ordem da categoria “avaliação” 

(2): “do formando” (2.2), “momentos” (2.4) 

 
Quadro 7 – Frequência de resposta e respetivos participantes 

Categorias 
Frequência 
de resposta 

Participantes 

Do formando (2.2) 1 CS2 

Momentos (2.4) 5 G; F; CF1; CF2; CS1 

 
O comunicador sénior 2 relata que não existe uma programação prévia 

para a avaliação [“A gente está fazendo chamadas, num momento qualquer do 

dia, o formador te chama, você vai p’ra uma sala com computador e caixas de 

som, ele coloca uma chamada aleatória que ele já ouviu anteriormente, coloca 

essa chamada para você ouvir (…)” (CS2)], e pelo que foi relatado pelo 

Formador, o critério de escolha são os resultados, se a pessoa não está 

conseguindo vender, chama-se para fazer a monitoria e ajudar no que o 

comunicador estiver a precisar. 
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Como foi confirmado pelo gerente [“No momento da formação inicial, o 

plano de desenvolvimento pessoal é feito quinzenalmente, no momento que eles 

já são seniores, é feito dentro do dia 1 e dia 5 [de cada mês] e é feito uma adenda 

dia 15 e assim consecutivamente. Relativamente a monitorias são feitas no 

máximo de 3 em 3 dias, sendo que no caso o comunicador está a cumprir com 

o objetivo que tenha. No caso do comunicador não estará a cumprir o objetivo, 

são feitas as monitorias diárias, ou seja, o acompanhamento é diário ok? 

Relativamente ao coaching, o side by side, também é feito diariamente, ou seja, 

está tudo indexado.” (G)]. 

O comunicador formando 1 relatou que foi chamado três vezes, levando 

em consideração que ele tem 1 mês na empresa, está dentro do que foi falado 

pelo gerente. O comunicador formando 2 disse que são [“sempre avaliados” 

(CF2)]. 

Berger e Terrasêca (2011), identificam duas formas em que ocorrem as 

avaliações e ambas foram encontradas neste estudo de caso: o “juízo 

justificador” que é uma avaliação no final do processo para saber se o formando 

continua a trabalhar na empresa; “regulação” que é a avaliação durante a 

ocorrência da formação. 

É importante ressaltar que esse acompanhamento frequente que os 

responsáveis chamam de formação contínua, são vistos e compreendidos pelos 

comunicadores como uma avaliação constante. Ao contrário da aparente 

intenção da empresa – que é prestar um suporte constante e um ambiente 

propício a evolução – os trabalhadores sentem-se avaliados o tempo todo, 

podendo nutrir um ambiente tenso e estressante para os comunicadores, sejam 

seniores ou formandos. 

Depois de todos os objetivos específicos alcançados, podemos responder, 

em seguida, à questão de investigação formulada. 

 
2.6. O que acontece com os resultados das avaliações nas formações que 

ocorrem em contexto organizacional? 

 
Em relação à questão de investigação, ao analisar as entrevistas, foi 

verificado que existe o viés – em sua maioria por parte dos líderes – do que 

acontece com os resultados, pois têm a visão geral do processo. Bem como o 
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viés dos comunicadores do que na sua opinião deveria acontecer, que não 

ocorre. Diante disso, a análise das respostas também será dicotomizada. 

Sendo assim, para dar resposta a esta questão de investigação, foi 

considerada a seguinte categoria de segunda ordem da categoria “avaliação” 

(2): “resultados” (2.5), e também as seguintes categorias de segunda ordem da 

categoria “feedback” (3): “Comunicação entre os responsáveis” (3.1) e 

“Comunicação entre responsáveis e comunicadores” (3.2).  

Quadro 8 – Frequência de resposta e respetivos participantes 

Categorias 
Frequência 
de resposta 

Participantes 

Resultados (2.5) 2 G; F 

Comunicação entre os 
responsáveis (3.1) 

1 G 

Comunicação entre responsáveis 
e comunicadores (3.2) 

1 CS2 

 
De acordo com o gerente, [“Tudo que é feito desde o dia 1 com o 

comunicador até a data de saída ou até a data de presença atual é guardado, 

arquivado, para fazer o controlo de evolução e, muitas vezes para, por exemplo 

um comunicador que está cá há 2 anos, para nós irmos atrás, ver a melhoria e 

mostrar, dar o feedback de como entrou cá, como estava passado seis meses e 

como está agora, ou seja, fazemos uma lembrança do passado. Tudo o que é 

feito é arquivado, e quando eu digo arquivado não é numa sala esquecido, é 

arquivado e está no móvel ao lado de cada supervisor (…) É dividido por mês, 

individualizado, nos casos de comunicadores com mais tempo, tem uma capa só 

pra eles.” (G)], o que demonstra que as avaliações todas são, não apenas 

guardadas de forma organizada, mas utilizadas como histórico e dados para 

feedbacks. 

O formador, também refere que o resultado das avaliações realizadas 

[“Fica numa capa de formação, que o formador tem posse, que está lá desde o 

primeiro dia tudo o que foi feito com cada pessoa individualmente.” (F)], 

demonstrando assim que os líderes já têm como processo essa organização dos 

resultados dos formandos. 

Isto significa que para os responsáveis a avaliação que vai sendo feita é 

útil para fazer a acompanhamento permanente do comunicador, para o 

incentivar ou para corrigir o sue comportamento. 
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Mas essa não é necessariamente a posição dos comunicadores. Na 

verdade, o Comunicador Sénior 2, foi o único que relatou algum contacto com o 

resultado de uma avaliação realizada [“Sim, eles entregaram as provas, não teve 

um feedback particular, eles entregaram as notas e fizeram aquela correção 

geral, mas não teve individual, cada um pela correção via onde que falhou ou 

não.” (CS2)], o que demonstra que a entrega dos resultados desta prova foi de 

forma coletiva, com uma correção oral pública, o que para o tipo de prova que 

possui questões situacionais, não existindo apenas uma única resposta correta 

– parece insuficiente para os comunicadores, não se tornando muito útil. 

Ou seja, os comunicadores sabem que são observados e avaliados, sabem 

que tudo é registado, mas não conhecem em concreto as implicações ou 

impactos que essas avaliações têm para o seu desempenho ou progressão 

dentro da empresa. 

Com efeito, neste caso concreto, os resultados das avaliações são 

utilizados como norteadores para dar feedback e, também, para se possuir os 

dados da evolução para acompanhamentos posteriores. 

Entretanto, é importante ressaltar que em momento algum foi relatado o 

acesso dos comunicadores às pastas que contêm seu próprio histórico e seus 

resultados. O que pode ser a razão pela qual nenhum dos comunicadores 

mencionou as pastas existentes, sendo assim, para os comunicadores é como 

se não existissem.  

E assim chegamos ao segundo viés para dar resposta à questão de 

investigação, foi considerada a seguinte categoria de segunda ordem da 

categoria “repercussões das avaliações” (4): “opiniões/ melhorias” (4.1), e 

também a seguinte categoria de segunda ordem da categoria “acompanhamento 

dos comunicadores” (1): Ótica de avaliação constante (1.2). 

Quadro 9 – Frequência de resposta e respetivos participantes 

Categorias 
Frequência 
de resposta 

Participantes 

Opiniões/ Melhorias (4.1) 2 CF1; CF2 

Ótica de avaliação constante (1.2) 1 CS2 

O comunicador formando 1, afirmou não saber o que acontecia com os 

resultados das avaliações que ocorrem e ao dar a sugestão do que deveria 
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acontecer com os resultados disse: [“Talvez criar uma ficha de cada pessoa, 

para saber o progresso, ou o não progresso da pessoa, por assim dizer, como 

se fosse uma ficha de vida da pessoas aqui dentro da empresa.” (CF1)]. 

Interessante verificar que a sugestão de CF1 é exatamente o que ocorre de 

acordo com o gerente e o formador. 

Já o comunicador formando 2 disse: [“Penso que se calhar entregar a cada 

um de nós, para vermos onde é que estamos a errar e podermos melhorar (...) 

Se calhar era uma maneira das pessoas olharem para aquilo, porque assim, 

muitas das pessoas aqui... tanto aqui quanto em todo lado é ‘só acredito vendo’... 

nem todas as pessoas pelas palavras que vão, é mesmo por texto ou mesmo 

vendo onde é que estão a errar, porque há muita gente que mesmo ouvindo ‘eu 

estou a fazer isto bem’, não assumem pra elas próprias aquilo que estão a errar... 

e se calhar mostrando isso aprenderiam mais depressa e se calhar mudavam 

aqui o que há pouco tempo não mudaram, mas agora mudam, porque viram.” 

(CF2)], exemplificando a relevância que pode ter o contato dos comunicadores 

com seus resultados, podendo ser até mais eficaz, pois as pessoas podem 

absorver melhor os feedbacks visualizando do que apenas ouvindo. 

Importante ressaltar que o desconhecimento do que acontece com os 

resultados não é apenas em comunicadores formandos que estão recentes na 

empresa. Ambos os comunicadores séniores afirmaram não saber o que 

acontece com os resultados das avaliações.  

O Comunicador Sénior 2 ainda  destacou [“o acompanhamento é no 

sentido do próprio formador verificar ‘ah, você já melhorou nisso’ sempre em 

comparação com o anterior, mas não se pegam os papeis anteriores para 

mostrar a evolução (…) realmente nem sei o que eles fazem com aquilo, acho 

que eles arquivam tudo aquilo e nunca mais mexem sei lá (...) Talvez pegar o 

comunicador uma vez por mês e mostrar a evolução ou não, regresso ou não 

com base naquilo, porque aquilo eles fazem e fica parado, eu não sei, eu já fiz 

vários e não faço ideia onde estão e se eu visse desde o início poderia até me 

motivar mais para ver se eu melhorei ou se piorei.” (CS2)], mostrando não ter 

ideia do que acontece com os resultados. A sugestão do que deveria ocorrer, vai 

novamente no sentido do que – supostamente – já ocorre e ainda finaliza 

mostrando possíveis benefícios disso, como por exemplo mais motivação. 
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Diante do exposto, confirma-se o desconhecimento por parte dos 

comunicadores – seja formando ou sénior – do que acontece com os resultados. 

Podendo assim inferir que há falhas na comunicação entre líderes e 

comunicadores. Com efeito, para além de não terem acesso às pastas, não 

recebem nenhum exemplar das avaliações que vão ocorrendo, para criarem o 

seu próprio histórico. 
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Considerações finais 
 

Grande parte da minha trajetória profissional foi em departamentos de 

Recursos Humanos – RH’s internos – de empresas de diversos ramos de 

atuação. Sempre participei em formações seja como parte da organização ou 

como formanda e me deparei com avaliações feitas por mera obrigação, na qual 

não se fazia nada com os resultados. Mesmo quando organizava as formações, 

não conseguia utilizar os resultados das avaliações da formação de forma que 

julgasse pertinente, então surgiu aí meu interesse, minha motivação pessoal em 

pesquisar este tema.  

Diante das pesquisas realizadas no acervo já existente sobre o tema de 

avaliação de formação, buscou-se inovar ao dar o enfoque da pesquisa para a 

repercussão da avaliação. 

É importante recapitular o objetivo geral do estudo que foi compreender 

as repercussões da avaliação das formações no contexto organizacional, 

respondendo à questão de investigação: o que acontece com os resultados das 

avaliações nas formações que ocorrem em contexto organizacional? 

Relembra-se que a formação no contexto de call center é exatamente para 

que os formandos adquiram conhecimento sobre os produtos e sobre técnicas 

de vendas, por isso é realizada assim que o funcionário começa na empresa, 

antes dele ter qualquer contato com o cliente. 

Como principais resultados, foi verificado que a avaliação da formação é 

feita por meio de: a) folhas de monitoria; b) side by side; c) coaching; e d) teste 

de avaliação teórico. Os critérios para a avaliação são: a) cumprir todas as fases 

da chamada que são ensinadas e treinadas na formação; b) ter no mínimo 50% 

de aproveitamento no teste teórico. Entretanto este último é relativo, já que 

existem vários casos em que – por meio de uma reunião entre formador e 

gerente – há uma avaliação de fatores potenciais como: postura 

comportamental, relação interpessoal, atitude, entre outros, podendo assim 

continuar no processo mesmo não tendo atingido os 50%. 

As formas de avaliação encontradas foram todas voltadas para o 

formando, não tendo avaliação do processo formativo em si. E a avaliação que 

foi referida relativamente ao formador, é feita pelo gerente apenas e não tem 

instrumentos específicos. Outra situação que vale ressaltar é a ausência da 
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análise do trabalho real que, por consequência, foram levantadas questões pelos 

participantes sobre a formação não está adequada exatamente à realidade do 

cotidiano do trabalho. 

Ainda sobre os principais resultados, quem realiza o processo de 

avaliação da formação é o formador e/ou os supervisores. Os momentos em que 

ocorre a avaliação formativa podem ser em torno de duas a três vezes por mês 

– dependendo dos resultados de vendas – e não tem dia e hora marcado com 

antecedência: são momentos durante o horário de trabalho sem aviso prévio 

para o comunicador. 

Interessante o facto de que aquilo que parece formação continuada na 

ótica dos responsáveis é percebido como avaliação contínua para os formandos, 

ou seja, enquanto os responsáveis referem usar os resultados das avaliações 

para o desenvolvimento das competências dos formandos, estes referem não ter 

informações e por isso apenas se sentem sob avaliação constante, enquanto a 

empresa pensa estar formando continuamente seus funcionários. 

Sendo assim, sobre o problema de pesquisa, encontrou-se uma 

perspetiva dual, constituída por dois pontos de vista distintos: a) visão dos 

responsáveis; e b) visão dos comunicadores. Segundo os responsáveis, os 

resultados são guardados em pastas mensais e, em casos de comunicadores 

mais antigos, pastas individuais, com todo o histórico, todas as avaliações e 

acompanhamentos realizados desde o primeiro dia na empresa que são 

utilizados pelos responsáveis para traçar suas ações. Entretanto, os 

comunicadores não possuem acesso a essas pastas, muito menos têm 

conhecimento da existência das mesmas. Sendo assim, na visão dos 

comunicadores, nada é feito com os resultados, inclusive, durante as entrevistas, 

quando fazem sugestão do que deveria ser feito com os resultados, coincide com 

o que os responsáveis alegam já fazer. Ou seja, tão importante quando fazer 

algo com os resultados da avaliação é ter e, também, passar clareza do que é 

feitos para todos os envolvidos. 

Como limitação de estudo, foi o número de comunicadores entrevistados, 

caso tivesse mais, ficariam dados mais profundos sobre o contexto do estudo de 

caso. Sendo assim, como sugestão de investigações futuras seria alargar a 

análise, não só com mais comunicadores entrevistados, bem como incluindo 

mais uma empresa da área call center de telecomunicação para ter uma 
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comparação com outro contexto e cultura organizacional, bem como outros 

setores que a formação não tenha um viés tão técnico. 
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ANEXO A – Termo de consentimento Livre Esclarecido 

 

 Concordo em participar, como voluntário(a), do estudo que tem como 

pesquisadora responsável a aluna de mestrado Thársila Meireles Fonseca, do curso de 

Mestrado de Educação e Formação de Adultos da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, orientada pela Profª. Drª. Marta Santos.  

Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar entrevista com formador, 

gerente, comunicadores e formandos, visando, por parte da referida aluna a realização da 

dissertação de sua tese no Mestrado de Educação e Formação de Adultos na Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.  

Minha participação consistirá em conceder uma entrevista que será gravada e 

transcrita. Entendo que, como esse estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica, os 

dados obtidos não serão divulgados, a não ser com prévia autorização, e que nesse caso 

será preservado o anonimato do(a) participante, assegurando assim, minha privacidade. 

Além disso, sei que posso abandonar minha participação na pesquisa quando quiser e que 

não receberei nenhum pagamento por esta participação.  

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

Porto, ___ de _________ de 2019. 
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APÊNDICE A – Guia de entrevista ao gerente e ao formador 

GUIÃO ENTREVISTAS – GERENTE E FORMADOR 

Dados 

sociodemográficos 

Idade 

Estado Civil 

Escolaridade 

O entrevistado e a 

empresa 

Qual seu cargo? 

Qual seu tempo de empresa? 

Quais atividades desempenha? 

Formação 

Como é o processo de formação inicial dentro da 
empresa? 

Quem determina os objetivos a serem alcançados? 

Quais são os objetivos da formação inicial? 

Depois da formação inicial, existem mais formações?* 

Formação 
continuada 

(individualmente) 

*Quais são os objetivos da formação continuada 
individualmente? 

Como é o processo da formação individual? 

Quais as variabilidades que podem existir e por que 
razão? 

Avaliação 

Existe algum tipo de avaliação das formações que 

ocorrem na empresa? 

O que se avalia? 

De que modo o processo de avaliação da formação 
ocorre? 

Quais instrumentos são utilizados para avaliar? 

Quem avalia quem? 

Em que momento avalia? 

Qual a frequência?  

Quais são os critérios utilizados para avaliar as 

formações? 

Em sua opinião, é importante avaliar as formações? 
Por quê? 

Feedback 

Existe algum tipo de feedback dos resultados?  

Quem dá o feedback? 
É dado a quem? 

Como ocorre? Em que condições? 

Repercussão 

Resultados 

Há um acompanhamento dos resultados das 

avaliações? 

O que acontece com os resultados das 

avaliações?           

Se você pudesse mudar/acrescentar o que é feito com 

os resultados das avaliações das formações, o que 

mudaria? 
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APÊNDICE B – Guia de entrevista aos comunicadores formandos 

GUIÃO ENTREVISTAS – COMUNICADOR FORMANDO 

Dados 

sociodemográficos 

Idade 

Estado Civil 

Escolaridade 

O entrevistado e a 

empresa 

Qual seu cargo? 

Qual seu tempo de empresa? 

Quais atividades desempenha? 

Formação 

Como está sendo seu processo de formação inicial? 

Você sabe quais são os objetivos a serem alcançados 
pela formação inicial? 

Em sua opinião, eles estão sendo alcançados? 

Se pudesse mudar alguma coisa neste processo inicial, 
o que sugeriria? 

Repercussão da 
Formação Inicial 

Para o exercício da sua atividade, quais as 
aprendizagens que foram mais úteis? 

Em que momento fez essa aprendizagem? 

Com quem aprendeu? 

Continua a fazer aprendizagens úteis para o seu 
trabalho? Através de quê? 

O que foi mais difícil aprender? 

O que foi mais fácil aprender? 

O que é que ainda não aprendeu na formação inicial 
que poderia ser útil para a sua aprendizagem? 

Foram referidos os riscos e os impactos para a saúde 
na formação? Acha que existem?  

Pode contar com a colaboração dos seus colegas para 
aprender? Quando e em que circunstâncias? 

Já ajudou algum colega que se encontrasse em 
dificuldades? 

Se você estruturasse a formação para esta atividade, o 
que acha que seria importante não se esquecer de 
referir? 

Avaliação 

Você realizou algum tipo de avaliação e/ou foi avaliado 

até agora? 

De que modo os processos avaliativos ocorreram? 

Quais instrumentos foram utilizados para avaliar? 

Quem avaliou a quem? 

Em quais momentos? 

Qual frequência?  

Quais foram/são os critérios utilizados para avaliar? 

Em sua opinião, é importante avaliar as formações? 
Por quê? 
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Se pudesse mudar alguma coisa neste processo o que 
sugeriria? 

Feedback 

Existiu algum tipo de feedback dos resultados?  

Quem deu o feedback? 

Como ocorreu? 

Se pudesse mudar alguma coisa neste processo o que 
sugeriria? 

Repercussão 

Resultados 

Há um acompanhamento dos resultados das 

avaliações? 

Você sabe o que acontecerá com os resultados das 

avaliações?           

Se você pudesse determinar o que será feito com os 

resultados das avaliações das formações, o que seria? 
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APÊNDICE C – Guia de entrevista aos comunicadores seniores 

GUIÃO ENTREVISTAS – COMUNICADOR SENIOR 

Dados 

sociodemográficos 

Idade 

Estado Civil 

Escolaridade 

O entrevistado e a 

empresa 

Qual seu cargo? 

Qual seu tempo de empresa? 

Quais atividades desempenha? 

Formação Inicial 

Como foi seu processo de formação inicial ao entrar 
empresa? 

Quais eram os objetivos a serem alcançados pela 
formação inicial? 

Em sua opinião, eles foram alcançados? 

Depois da formação inicial, existiram mais 

formações/acompanhamentos?* 

Se pudesse mudar alguma coisa neste processo inicial 

o que sugeriria? 

Repercussão da 
Formação Inicial 

Para o exercício da sua atividade, quais as 
aprendizagens que foram mais úteis? 

Em que momento fez essa aprendizagem? 

Com quem aprendeu? 

Continua a fazer aprendizagens úteis para o seu 
trabalho? Através de quê? 

O que foi mais difícil aprender? 

O que foi mais fácil aprender? 

O que é que não aprendeu na formação inicial que 
poderia ser útil para a sua aprendizagem? 

Foram referidos os riscos e os impactos para a saúde 
na formação? Acha que existem? Pensa que seria 
importante referir para os colegas que estão a iniciar 
esta atividade?  

Como faz para tentar proteger a sua saúde? 

Pode contar com a colaboração dos seus colegas para 
aprender? Quando e em que circunstâncias? 

Já ajudou algum colega que se encontrasse em 
dificuldades? 

Se você estruturasse a formação para esta atividade, o 
que acha que seria importante não se esquecer de 
referir? 

Formação 
continuada 

(individualmente) 

* Como é o processo da formação individual? 

Sabe quais os objetivos? 

Se pudesse mudar alguma coisa neste processo o que 
sugeriria? 

 

Avaliação 

 

Você realizou algum tipo de avaliação e/ou foi avaliado 

durante as formações que ocorrem na empresa? 

De que modo os processos avaliativos ocorreram? 
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Avaliação 

Quais instrumentos foram utilizados para avaliar? 

Quem avaliou a quem? 

Em quais momentos? 

Qual frequência?  

Quais foram/são os critérios utilizados para avaliar as 

formações? 

Em sua opinião, é importante avaliar as formações? 
Por quê? 

Se pudesse mudar alguma coisa neste processo o que 
sugeriria? 

Feedback 

Existiu/existe algum tipo de feedback dos resultados?  

Quem deu o feedback? 

Como ocorreu? 

Se pudesse mudar alguma coisa neste processo o que 
sugeriria? 

Repercussão 

Resultados 

Houve um acompanhamento dos resultados das 

avaliações? 

Você sabe o que acontece com os resultados das 

avaliações?           

Se você pudesse mudar/acrescentar o que é feito com 

os resultados das avaliações das formações, o que 

mudaria? 
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APÊNDICE D – Quadro do sistema de categorias com recortes das entrevistas 

classificados 

 

 

Categoria Subcategorias Conteúdo 

Acompanhamento 
dos 
Comunicadores 

Ótica de 
formação 
constante 

G: “[...] a formação é o mais importante 
aqui dentro, porque se nós formarmos 
bem os nossos formandos, repetindo-
me aqui um bocadinho, é a base do 
sucesso nas vendas no C., na Z., seja a 
empresa que for, pessoas sem formação 
e mais do que isso, sem formação 
contínua, ou seja, dar formação um mês 
e jogar às feras e esperar que elas 
resolvam, não, tem que haver uma 
formação inicial muito importante, com 
muitas bases, com muito 
acompanhamento, com muito 
conhecimento a ser passado do 
formador para os formandos” 

G: “[...] o processo tem de ter 
continuidade, porque se não existisse 
continuidade, o que acontece, a pessoa 
termina a formação, tá há duas a três 
semanas, o supervisor se não tiver a 
aconselhá-lo de uma forma rápida, 
porque a pessoa ainda é verde, no 
mercado de trabalho, nesta área de 
trabalho.” 

F: “[...] primeiro dia de comunicação, é 

algo novo pra eles, nesse dia deixamos 
muito a vontade ok? Para eles perderem 
o medo e isso tudo. O segundo dia de 
comunicação já vai haver um 
acompanhamento individual, ou seja, 
chamamos as pessoas à sala, neste 
caso individualmente, e ouvimos 
chamadas aleatórias com algum 
conteúdo, para percebermos o ponto 
situação de cada pessoa, depois lá está 
cada formando tem uma dificuldade 
diferente do outro ok? Fazemos então a 
análise com o formando, sempre de 
acordo, temos de estar em mútuo 
acordo porque senão não encaixa não 
é? Verificamos então as áreas de 
melhoria, são identificadas, é sempre 
tudo escrito, registado e assinado pelo 
formando e pelo formador [...] no dia a 
seguir vamos de novo reunir e vamos 
ver se aquela área de melhoria já foi 
concluída ou se é necessário dar um 
refresh” 
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F: “Diariamente há sempre um 
acompanhamento de forma a evoluir, 
como eu disse isso é por fases, não é? 
Então, se o comunicador tiver mais 
dificuldade numa certa fase mais inicial, 
vamos ajudar no dia seguinte vamos ver 
se ta bem, vamos identificar na fase 
seguinte a essa se tá tudo bem ou se 
precisa de alguma ajuda, e então 
fazemos uma nova monitoria pra aquela 
fase, então e assim sucessivamente, até 
ele chegar ao ponto de vender e ter boas 
chamadas, chamadas de qualidade, que 
é isso que nós queremos. Se tiver 
chamadas de qualidade, certeza de que 
vai vender.” 

 
 
Ótica de 
avaliação 
constante 

CF1: “Tinha uma folha com as fases da 

chamada, pra avaliar o que estava 
correto e o que não estava correto na 
chamada.” 

CF2: “De sentarem-se conosco, 
ouvirem a chamadas, verem onde é que 
estamos a errar, onde não estamos a 
errar e conseguir ver onde é que a gente 
pode melhorar para a gente continuar a 
crescer.” 

CF2: “A gente tem uma folha que diz, 
por exemplo, diagnóstico se faz se não 
faz, senta-se conosco e conversa, tira-
nos as dúvidas, porque sim cada vez 
mais temos mais dúvidas porque os 
clientes são diferentes, os processos 
são diferentes vamos tendo sempre 
mais dúvidas e ele senta-se conosco 
para perceber o que é o que não é, o que 
está bem, o que está mal...e ajuda-nos 
em função disso.” 

CS1: “Os acompanhamentos são todos 
os dias, até pessoas que tão aqui há 10 
anos tem uma formação que é, que 
somos nós todos, lá está, que se 
aprende todos os dias algo novo, uma 
maneira de dizer nova com que 
melhoramos e aprendemos várias 
táticas, por assim dizer, para 
alcançarmos as vendas.” 

CS1: “Há sempre acompanhamento, 
por exemplo, se tiver sempre a correr 
mal, os meus formadores e tudo, 
incentivam-me e pronto, usam tática, 
conhecem-me como pessoa e sabem a 
forma como eu vendo e, lá está, 
conseguem me dizer e puxar por mim 

Acompanhamento 
dos 
Comunicadores 
(Cont.) 

Ótica de 
formação 
constante 
(Cont.) 
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para que volte outra vez ao meu patamar 
de vendas.” 

CS1: “Quando viramos sénior já 
estamos com a formação incutida, a 
partir do momento, daí aprendemos com 
as pessoas que estão a nossa volta, não 
há formação, formação.” 

CS2: “Sim, tinha um supervisor que 
ouvia as chamadas e chamava a gente 
numa sala para ouvir as chamadas e 
falar o que tinha de positivo e o que tinha 
de negativo naquela chamada, o que 
tinha de mudar e o que não tinha de 
mudar.” 

CS2: O acompanhamento é no sentido 
do próprio formador verificar ´ah, você já 
melhorou nisso´ sempre em 
comparação com o anterior, mas não se 
pegam os papeis anteriores para 
mostrar a evolução (…) realmente nem 
sei o que eles fazem com aquilo, acho 
que eles arquivam tudo aquilo e nunca 
mais mechem sei lá... Talvez pegar o 
comunicador uma vez por mês e mostrar 
a evolução ou não, regresso ou não com 
base naquilo, porque aquilo eles fazem 
e fica parado, eu não sei, eu já fiz vários 
e não faço ideia onde estão e se eu visse 
desde o início poderia até me motivar 
mais para ver se eu melhorei ou se 
piorei. 

Impactos na 
saúde 

G: “[...] é um trabalho muito estressante, 
ou seja, tem um desgaste mental brutal, 
e o que que nós vamos sempre tentando 
fazer aqui de uma maneira diferente, se 
calhar um bocadinho ao contrário dos 
outros trabalhos, nós vamos criando 
dinâmicas para as pessoas irem 
descansando, ou seja, por exemplo, um 
comunicador, aconteceu mês passado 
na equipa das BLM’s, o J. superou o 
objetivo em 200% teve direito a duas 
folgas extras, remuneradas por nós, não 
descontando do dia de férias, por 
exemplo do dia 1 e do dia 4, ou seja, 
quem vai dando mais, obviamente vai 
tendo mais descanso, para estar mais 
frescos possível porque é isso que nós 
pretendemos.” 
G: “é um trabalho saturante, porque em 
média cada comunicador fala entre 100 
a 120 clientes diários e se estiverem 
sempre a ouvir “não, não, não, não” é 
preciso ser aqui um bocadinho 

Ótica de 
avaliação 
constante (Cont.) 

Acompanhamento 
dos 
Comunicadores 
(Cont.) 
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psicólogo, para moldar e para fazer os 
comunicadores acreditarem que é 
possível, porque a maior parte deles já 
conseguiu, são etapas, são fases, 
muitas vezes tem a ver com coisas 
exteriores ao trabalho que nós temos 
que a resolver e ajudamos para que 
possam ter a concentração a 100% aqui 
dentro.” 

CF1: “[...] é uma profissão que as vezes 
causa um cansaço emocional e também 
toda a gente sabe que passar muitas 
horas em frente ao computador ou 
sempre com o headfone no ouvido é 
sempre prejudicial. Mas sim, sempre tive 
consciência dos riscos” 

CF2: “Acho que sim, um desgaste 
psicológico um bocadinho grande pra 
quem não estiver pronto pra entrar de 
cabeça, acho que é um bocadinho por 
aí, um desgaste psicológico [...] o 
psicológico acaba por cansar mais do 
que o físico. Nós aqui passamos quase 
o dia todo sentado, não tem muito 
desgaste físico como psicológico, 
porque nós não usamos muito o corpo, 
mas sim a mente, o cérebro, e daí vem 
o desgaste.” 

CS1: “Sem dúvida, é um sedentarismo 
durante a semana, são 8 horas sentados 
[...] É algo que tem a ver com o trabalho 
e esse sedentarismo não é positivo para 
ninguém.” 

CS2: “acho que existe muito cansaço 
mental, muito cansaço mental... pronto, 
ali tem muita pressão também e acredito 
que possa gerar algum estresse, 
ansiedade, problemas de ansiedade, 
quem tem mais sensibilidade 
psicológica alguma síndrome do pânico 
dependendo da questão da pessoa. 
Também a gente fica o dia inteiro 
usando a voz, quem não sabe utilizar 
bem sua voz, pode criar calos nas suas 
cordas vocais, tem também o fone o dia 
inteiro, a gente não escuta apenas a voz 
do cliente, são muitos sons o dia inteiro. 
Quando vai logar é um som e é alto, ou 
então...enfim aquilo ali do dia inteiro 
jogando um som no teu ouvido 
relativamente alto, então pode gerar 
alguma complicação de audição 
dependendo da quantidade de vezes 
que tem aquilo no dia.” 

Acompanhamento 
dos 
Comunicadores 
(Cont.) 

Impactos na 
saúde (Cont.) 
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Categoria Subcategorias Conteúdo 

Avaliação 

Do Formador 

G: “Relativamente ao formador, tem a 
ver sempre com o número de pessoas 
que completa o teste, depois tem de se 
justificar o porquê das notas negativas, 
como se fosse um professor de escola 
basicamente, é preciso justificar as 
boas notas, as notas médias e as más. 
A partir daí tem também uma avaliação 
sobre o número de elementos que 
entram na formação e que completam 
a formação. Tem uma outra avaliação 
sobre o número de pessoas que entra 
na parte teórica e que passam para a 
parte prática e depois, tem uma 
avaliação sobre quantos elementos 
conseguem estar pelo menos 6 
meses.“ 

F: “Normalmente durante a formação, 
eu questiono sempre os formandos de 
melhorias ou sugestões para eu 
melhorar a formação no futuro, a forma 
de dar, de estar, questiono sempre. 
Agora se há uma avaliação interna, não 
há uma avaliação específica do 
formador, já houve em tempos, quando 
estava a iniciar.” 

Do Formando 

G: “Tem a ver com volume de vendas 
claro, estamos em uma área comercial 
[...] os números não estão a ser 
cumpridos, vamos tentar perceber o 
porquê, ao avaliarmos o porquê, 
concluímos que este comunicador em 
questão está a cumprir tudo, isso é uma 
questão que nós chamamos de timing 
[...] as métricas focais, se no 
atendimento das chamadas está 
cumprir as fases todas e as métricas 
dos números claro. Depois há sempre, 
os que têm os números mas que não 
estão a fazer tudo direito e que serão 
trabalhados, e há comunicadores que 
não têm os números, mas que estão a 
fazer tudo direito, ou seja, não é uma 
ciência exata.” 

F: “Folha de monitoria, folha de 

acompanhamento na qual são 
colocadas apenas observações sobre 
tudo que foi feito com o comunicador 
seja audição de chamada ou um side by 
side, sempre que há intervenção é 
sempre registado na folha de 
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acompanhamento, ta bem? Depois 
temos um relatório, se a pessoa está a 
evoluir, por exemplo, faço uma 
monitoria, registo na folha de 
acompanhamento o resumo da 
monitoria com aquilo que está bem e o 
que está menos bem, depois vamos no 
próximo dia ou na próxima ação fazer 
de novo para verificar se houve então 
evolução” 

F: “Então, nós temos sempre folha de 

monitoria ok? Que nos indica, que nos 
ajuda a identificar quais os pontos a 
melhorar, ouvimos então as chamadas 
através de um programa que a 
empresa tem, agora o que leva à isso 
normalmente são os resultados, se a 
pessoa não está a ter os melhores 
resultados, alguma coisa se passa, 
então intervimos e fazemos todo esse 
processo: ouvir a chamada, identificar 
qual é o ponto a melhorar e ajudar a 
melhorar.” 
F: “Num comunicador que necessite de 
acompanhamento, assim que é feita a 
primeira monitoria, no dia seguinte 
vamos logo ouvir as chamadas, fazer o 
mesmo processo, para ver se está 
mesmo a ter evolução ok? Só assim 
que conseguimos ver se a pessoa está 
a evoluir ou não.” 

CF1:“[...] quando foi no início da 
formação, tivemos uma espécie de 
teste para avaliar até que ponto 
conseguíamos apresentar o produto 
através da tabela, porque são vários 
tarifários, vários produtos na tabela, 
então tínhamos que... por exemplo, na 
TV existe fibra, ADSL e satélite, temos 
vários planos, com vários preços e com 
coisas que são necessárias, então o 
teste é como se tivesse com exemplo 
da vida real, “a pessoa vive aqui, tem 
isto em casa, mas quer isto pelo preço 
tal” e era por aí que tínhamos que tentar 
perceber o que era mais adequado a 
pessoa, para que conseguisse ter as 
coisas com máxima qualidade.” 

CF2: “Nós temos um processo, uma 
folhinha que o formador chega à sala, 
chama-nos, ouve nossas chamadas e 
vê o quê que a gente está a fazer de 
correto, o que não está, onde é que 
estamos a errar, onde é que não 

Do Formando 
(Cont.) 

Avaliação 
(Cont.) 
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estamos... não é avaliar diretamente, 
mas sim tentar ajudar e contornar os 
problemas que estamos a ter em 
relação ao cliente, em relação a como 
reagir com o cliente.” 

CS1: “Na formação, as nossas 
chamadas eram ouvidas pelo formador 
e depois sim, é que íamos ver os pontos 
que estávamos a errar e pronto. Mas 
depois de sénior, não me aconteceu.” 

CS1: “Aqui são 3 fases da chamada de 
venda, a primeira é a apresentação pra 
dizer se ta tudo bem com o cliente, 
depois é apresentar o produto e depois 
é a venda, portanto, quando não 
estamos a fazer esses pontos direitos, 
portanto não ta haver a fase de venda, 
somos chamados pra ver em qual dos 
pontos estamos a errar. Se é a parte 
inicial, se é apresentação do produto ou 
se é a parte da venda.” 

CS2: “A gente está fazendo 
chamadas, num momento qualquer do 
dia, o formador te chama, você vai pra 
uma sala com computador e caixas de 
som, ele coloca uma chamada aleatória 
que ele já ouviu anteriormente, coloca 
essa chamada para você ouvir e ele 
começa no decorrer da chamada 
pausar em cada ponto que ele acha 
negativo, quase sempre, ou positivo e 
anota num papel com vários tópicos e 
ele vai fazendo o check ou não e no 
final você tem que assinar aquilo pra 
dizer se você concorda ou não, no 
entanto se você não concordar gera 
uma discussão que no final você tem 
que concordar.” 

Instrumentos  

G: “a folha de monitoria, o plano de 
desenvolvimento pessoal, o coaching, 
o side by side.” 

CS2: “Eu fiz uma prova escrita, foi a 

avaliação que eu tive e aquilo tinha 
nota.” 

CS2: Nessa prova escrita tem algumas 
perguntas como “Se o Sr. António não 
utiliza a internet no telemóvel, mas tem 
o neto que visita a casa dele. O que é 
que você oferece?”. Então a gente tinha 
de pensar o que é que se oferecia a 
esse cliente se ia ser o 2P que seria a 
televisão e telefone fixo, ou um 3P com 

Do Formando 
(Cont.) 

Avaliação 
(Cont.) 
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internet fixa, enfim tinha essa prova, 
então o objetivo deles era a gente saber 
chegar no posto para atender com esse 
mínimo conhecimento mas nada muito 
profundo porque eles acreditam que 
você aprende mesmo quando começa. 
É o que eu senti. 

Momentos 

G: “Ou seja, depois de 6 meses, vamos 

avaliar tudo isso que estava a falar 
anteriormente, o plano de 
desenvolvimento pessoal, a atividade 
que tem , pois é o oxigênio aqui dentro, 
se evoluíram nas fases [...] 

G: “No momento da formação inicial, o 

plano de desenvolvimento pessoal é 
feito quinzenal, no momento que eles já 
são sénior, é feito dentro do dia 1 e dia 
5 e é feito uma adenda dia 15 e assim 
consecutivamente. Relativamente a 
monitorias são feitas no máximo de 3 
em 3 dias, sendo que no caso o 
comunicador está a cumprir com o 
objetivo que tenha. No caso do 
comunicador não está a cumprir o 
objetivo, são feitas as monitorias 
diárias, ou seja, o acompanhamento é 
diário ok? Relativamente ao coaching, 
o side by side, também é feito 
diariamente, ou seja, está tudo 
indexado.” 

CF1: “Ocorria de vez em quando, 
quando era preciso sei lá, fui chamada 
umas duas, três vezes [...] Quando se 
calhar era preciso uma força para pra 
conseguir, aquele clique, tas a ver, 
aquele clique de alguém que sabe o 
quê que falta e o que é preciso pra fazer 
o que falta pra nós  conseguirmos [...] A 
venda, pra conseguir o objetivo, pra 
conseguir o que é pretendido.” 

CF2: ”Nas primeiras semanas é pra ta 
mesmo dentro da sala e aprender e 
depois viemos cá pra fora atender e 
aprender, porque é aí que teremos de 
resolver problemas, aí que vamos ter 
de entrar com o cliente, por isso penso 
que somos sempre avaliados, até o 
final da formação, sempre avaliados e 
sempre ajudados até conseguirmos 
alcançar o que temos em objetivos e o 
que queremos alcançar.” 

CS1: “fui sempre avaliado [...] Em 
todos os momentos, no meu primeiro 
mês, em todos os momentos. Depois 

Avaliação 
(Cont.) 
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que vira sénior, passa a ser os 
supervisores, e se não está a vender, 
algo se passa mal...” 

CS1: “Sempre, mesmo sénior, há 

sempre avaliações, todos os meses, 
durante a semana, diário, há sempre 
avaliações, do número de vendas...” 

CS2: “A prova foi só no começo, antes 
de come çar a atender, depois essa 
prova eles leem as perguntas e tem 
uma correção geral e depois começam 
o atendimento.” 

Resultados 

G: “É o supervisor que faz a gestão 

absoluta e o controlo dos resultados da 
sua equipa [...] o supervisor é o que faz 
a análise sempre, desde que a pessoa 
termina a formação e integra aqui pra 
dentro, é feita uma análise de 
resultados, resultados positivos ou 
negativos dos coachings, do side by 
side, etc, etc, é sempre feito pela 
liderança direta que o comunicador 
tem.” 
G: “Tudo que é feito desde o dia 1 com 
o comunicador até a data de saída ou 
até a data de presença atual é 
guardado, arquivado, para fazer o 
controlo de evolução e, muitas vezes 
para, por exemplo um comunicador que 
está cá há 2 anos, para nós irmos atrás, 
ver a melhoria e mostrar, dar o 
feedback de como entrou cá, como 
estava passado seis meses e como 
está agora, ou seja, fazemos uma 
lembrança do passado. Tudo o que é 
feito é arquivado, e quando eu digo 
arquivado não é numa sala esquecido, 
é arquivado e está no móvel ao lado de 
cada supervisor, neste caso por 
exemplo, temos fevereiro ok? A 
organizar, mas no caso de mais tempo 
conosco, tem uma capa para cada 
pessoa. É dividido por mês, 
individualizado, nos casos de 
comunicadores com mais tempo, tem 
uma capa só pra eles.” 

F: “[...] pegamos nas primeiras 
intervenções, analisamos, “ok, falhas 
aqui, aqui e aqui” ok, agora vamos ver 
a próxima monitoria se houve evolução 
ou não, ok, se houve evolução ok, se 
não houve, vamos então retificar.” 
F: “Fica numa capa de formação, que o 
formador tem posse, que está lá desde 

Avaliação 
(Cont.) 

Momentos 
(Cont.) 
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o primeiro dia tudo o que foi feito com 
cada pessoa individualmente.” 

Importância 

G: “[...] a avaliação é importante para 
saber se as pessoas estão realmente a 
acompanhar, ok? Isto tem que ser um 
interesse do dois mundos, interesse do 
formador em querer passar um know-
how que tem, mas também tem que 
haver interesse do formando em querer 
aprender cada vez mais, ok?” 

F: “Para saber se é válido ou não.” 

CF1: “Porque não é assim tão fácil 
como parece fazer esse tipo de coisas, 
por exemplo, todos os trabalhos têm o 
seu “senão”...E as pessoas pra fazerem 
uma coisa bem feita, tem que saber 
como as fazer e em todo sítio tem que 
ter um certo tipo de avaliação, um certo 
tipo de controlo. Então tem que ser 
assim, sim. Tem que ser avaliado, 
saber o quê que se pode contar com as 
pessoas que se tem, até pra conhecer 
quem trabalha conosco, no caso, os 
nosso supervisores saberem quem é 
que está a trabalhar na casa deles...” 

CF2: “Porque se estamos numa 
formação temos de saber se estamos 
aptos ou não para estar nesse trabalho, 
se nós não tivermos prontos, nunca 
vamos conseguir alcançar os objetivos, 
automaticamente vamos ter uma 
frustração mental contra nós, se calhar 
o erro não é nosso, mas se calhar há ali 
alguns pontos que podem melhorar 
para alcançar os objetivos.” 

CS2: “Porque eles poderiam 
aperfeiçoar mais a formação.” 

Autores/ 
responsáveis 

G: “O feedback 99% é dado pelo 
supervisor que está, que é chefia direta 
dos comunicadores” 

F: “O formador avalia o formando.” 

CF1: “O formador...acho que todos na 

realidade, é que na parte prática, todos 
os superiores foram avaliando...” 

CF2: “O Formador” 

CS1: “Meu formador” 

CS2: “O formador” 

Critérios 

G: “[...] após 2 semanas em sala, 
tem um teste de avaliação, que é 
com consulta e é um teste de quarta 
classe, isto pra quê? Também nos 

Avaliação 
(Cont.) 
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dá um formato de nós percebermos 
quem está atento na sala, existe 
uma nota mínima de 50 valores, ou 
seja, são 10 perguntas, cada uma 
vale 10, se tiver abaixo de 50 não 
tem continuidade connosco [...] é 
um teste com consulta, de coisas de 
tudo que foi falado nas 2 semanas 
de formação, sobre as técnicas de 
vendas e sobre o produto que 
estamos a vender.” 

F: “Tudo na formação é avaliação, 

desde o comportamento, na forma de 
estar da pessoa, desde o teste teórico, 
e as vezes o teste se tiver menos de 
50% não continua a formação. Depois, 
tudo, monitorias...ou seja, todas as 
intervenções feitas a cada 
comunicador, nós avaliamos a isso.” 

F: “A avaliação é um todo, a atitude, 
comportamento é o que nós mais 
preservamos aqui, se tiver uma boa 
atitude e comportamento já é um passo 
para o querer... o querer e sim, vontade 
de vender e vender [...] Mas se tiverem 
dificuldades e se nós verificamos que 
tem capacidades para, mesmo sem 
vender, passam para sénior e é feito um 
acompanhamento mais de perto, até 
mesmo pelo formador.” 

F: “Cumprem as fases todas a 100%.” 

CF1: “Saber se consigo ou não ter uma 
boa apresentação, criar empatia com o 
cliente, captar a sua atenção e fazer a 
venda, o fecho... as fases da chamada.” 

CF2: “Tem os critérios que tem para 
atender o cliente, é o que nós temos 
que fazer pra chegar no ponto das 
vendas. Então temos que perguntar o 
nome do cliente, o que tem em casa o 
que não tem, esse é o diagnóstico por 
exemplo. Sim, as fases da venda, ao 
meu pensar é isso.” 

CS1: “Na formação só. Era um papel, 
lá está, com as fases da chamada, em 
que estávamos a dizer mal na primeira, 
na segunda e na terceira, ou só na 
segunda e assim, e o formador escrevia 
o que tava mal e dava o feedback.” 

CS2: “Nisso tinha uma folha onde tinha 

as fases de chamada, que é a 

Critérios 
(Cont.) 

Avaliação 
(Cont.) 
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apresentação, diagnóstico, 
desenvolvimento que é apresentação 
do serviço, rebate de objeções e fecho. 
Você tem de concluir essas 5 para dar 
venda e pronto ele ouvia as chamadas 
e ia marcando um check no que estava 
correto e no que não estava correto e 
dessa forma eles vão melhorando e 
aperfeiçoando as nossas chamadas e 
as nossas vendas.” 

CS2: Era se eu tava preparada pra falar 
com o cliente, se estava apta a falar com o 
cliente para entender o que ele 
necessitava. Tanto é que a nota do teste 
não era o mais importante, desde que o 
formador verificasse que eu tinha 
capacidade de atender, mesmo que eu 
tirasse uma nota baixa, se ele achasse que 
eu tinha capacidade para atender, aquele 
teste era relativo” 

 

Categoria Subcategorias Conteúdo 

Feedback 
Comunicação 

entre os 
responsáveis 

G: “[...] um relatório que o formador faz 
sobre cada elemento da formação 
quando eles passam para as equipas 
seniores ou seja, o formando vamos 
dar aqui o exemplo J. tem dificuldade 
na fase 3 que é a apresentação do 
produto, isso tem que ser colocado no 
relatório e é passado ao supervisor 
quando o formando passa da equipa de 
formação para a equipa sénior. Pra 
quê? Pra quando o chefe de equipa da 
equipa sénior pegar nessa pessoa, 
saber exatamente o que trabalhar para 
que ele evolua mais rapidamente, ou 
seja, há um acompanhamento e uma 
continuidade desde o dia 1 que estão 
cá até o dia que vão embora ou até o 
dia que crescem cá dentro.” 

G: “Hoje o formador dá o feedback 
para o supervisor que vai receber o 
comunicador formado [...] portanto é 
um processo que faz sentido, por que? 
Porque a pessoa tem continuidade. “ 

F: “[...] o formador, aquilo eu faz, por 
exemplo, passa toda informação aos 
chefes de equipa, porque eles têm 
então a noção, saibam a história das 
pessoas.” 
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Comunicação 

entre 
responsáveis e 
comunicadores 

G: “No caso do comunicador está a 
cumprir, o feedback dado pelo 
supervisor será positivo e curto do bom 
trabalho, ou seja, o foco sempre é para 
os que estão menos bem, de maneira 
que possam evoluir e estar ao nível dos 
que estão mais fortes na equipa.” 

G: “Existe um feedback constante dos 
resultados, principalmente os 
feedbacks que são dados nos planos 
de desenvolvimento pessoal e nos 
coachings, ou seja, é feito um ponto 
situação que nós costumamos dizer, 
isto é vamos imaginar um comunicador 
tem o objetivo de 30 vendas para 30 
dias [...] é dado um feedback para o 
comunicador que está acima do 
objetivo, para continuar, e no caso do 
comunicador que não está dentro do 
objetivo, ou seja, temos que 
redimensionar, reorganizar o plano 
para que essa pessoa cumpra o 
objetivo claro. Ou seja, o feedback é 
uma das armas mais importantes 
porque está aliado a comunicação que 
temos aqui dentro.” 

F: “Isso depois cada chefe de equipa 
tem seu método, há chefes de equipa 
que... normalmente o que eu faço, eu 
chamo a pessoa, ouvimos a chamada 
os dois, que é pra quê? Para a pessoa 
ter a noção daquilo que está a fazer, 
isto porquê? Uma coisa é eu ouvir, 
chegar até a pessoa e falar que estas a 
falhas aqui, aqui e aqui e a pessoa “ok, 
to a falhar, to a falhar porque ele está a 
dizer que estou a falhar, mas será que 
estou a falhar mesmo?”, então nunca 
há sempre certeza. Então eu chamo a 
pessoa, a pessoa ouve a chamada 
comigo, eu não ouço a chamada 
primeiro, ouço mesmo com a pessoa, e 
assim conseguimos identificar os dois 
onde é que está a falhar, onde é que 
está a fazer menos bem e chegamos 
num acordo geralmente, porque a 
pessoa percebe “ok, estou a fazer 
mesmo isso mal, então não é assim, é 
de outra forma”. Ou seja, o impacto é 
mais eficaz assim. Agora há colegas 
que ouvem a chamada e depois passa 
só o feedback, mas as vezes não entra 
tão bem a informação porque o 
comercial só pensa “ah, não estou a 

Feedback 
(Cont.) 
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fazer isto, estou a fazer desta forma, 
ok? Não passa por uma mera opinião.” 

F: “Diariamente, tanto dos resultados, 
tanto dos resultados de evolução [...] 
sempre que é feito, logo no dia 
seguinte, vamos ouvir novas chamadas 
e tem logo o feedback se está a evoluir 
ou se precisa de mais ajuda.” 

F: Normalmente durante a formação, eu 
questiono sempre os formandos de 
melhorias ou sugestões para eu melhorar a 
formação no futuro, a forma de dar, de 
estar, questiono sempre. 

CF1: “Sim, sim... só lembro que fui 
chamada várias vezes ao gabinete do 
P. (Gerente), eles disseram o que eu 
precisava melhorar, o que não 
precisava, porque tavam a ouvir as 
minhas chamadas...” 

CF1: “O formador, sempre que não há 
algo correto na chamada, ele chama a 
parte na sala de formação e dizia, 
“vamos ouvir essa chamada e tu vais 
me dizer qual é a fase que estás a 
falhar” e tentava me dizer como eu 
podia melhorar a fase que eu estava a 
falhar, ou o gerente, acho que 
aconteceu uma vez de eu ir e ele dizer 
“tens de ter mais garra, mais pulso, 
mais agressividade entre aspas...”. 

CS1: “Sim, há sempre feedbacks, bons 

e maus. Quando se vende, os 
feedbacks são sempre positivos [...] É 
com mais incentivo ainda, para vender 
mais” 

CS2: “Sim, eles entregaram as provas, 
não teve um feedback particular, eles 
entregaram as notas e fizeram aquela 
correção geral, mas não teve individual, 
cada um pela correção via onde que 
falhou ou não.” 

 

Circunstância 
que ocorre 

G: “Ou acontece na secretária do 
supervisor no salão de atendimento ou 
acontece na sala própria para tal, que é 
uma das salas que temos aqui com 
uma mesa e duas ou três cadeiras ou 
pode ser dado na sala de formação, 
depende sempre da análise do 
supervisor.” 

Feedback 
(Cont.) 

Comunicação 
entre 

responsáveis e 
comunicadores 
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F: “Na sala de formação, porque é mais 
calmo, porque assim, estamos a falar 
de resultados, avaliações e de 
melhorias, se eu tiver a falar com a 
pessoa dentro do salão onde estão 40 
a 50 pessoas a comunicar, é muito 
barulho, posso não passar a 
mensagem da melhor forma. Então, 
prefiro sempre e sou adepto de sítios 
mais calmos porque são assuntos mais 
delicados e que requer muita atenção, 
muita concentração.” 

CS1: “As vezes no meu posto, vem ter 
comigo e dizem “bom trabalho” ou 
então “olha preciso de mais uma 
venda” 

 

Categoria Subcategorias Conteúdo 

Repercussões das 
Avaliações 

Opiniões/ 
Melhorias 

CF1: “Talvez criar uma ficha de cada 
pessoa, passa saber o progresso de, 
ou o não progresso da pessoa, por 
assim dizer, como se fosse uma ficha 
de vida da pessoas aqui dentro da 
empresa.” 

CF2: “Penso que se calhar entregar a 
cada um de nós, para vermos onde é 
que estamos a errar e podermos 
melhorar [...] Se calhar era uma 
maneira das pessoas olharem praquilo, 
porque assim, muitas das pessoas 
aqui... tanto aqui quanto em todo lado é 
“só acredito vendo”... nem todas as 
pessoas pelas palavras que vão, é 
mesmo por texto ou mesmo vendo 
onde é que estão a errar, porque há 
muita gente que mesmo ouvindo “eu to 
a fazer isto bem”, não assumem pra 
elas próprias aquilo que estão a errar... 
e se calhar mostrando isso 
aprenderiam mais depressa e se calhar 
mudavam aqui que há pouco tempo 
não mudaram, mas agora mudam, 
porque viram.” 

CS1: “A nossa formação é muito boa, 

portanto, eu não sei como foram as 
formações anteriores, mas a minha 
formação foi mesmo preparada pra 
aquilo, estivemos mesmo preparados 
pra tudo.” 

CS1: “A Formação tá muito bem feita, 

muito bem concebida, sim. Não tenho 
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nada a dizer sobre a minha formação, 
na altura da minha formação, o pior que 
aconteceu é porque éramos muitos, 
portanto sendo muitos, temos de tá 
mais atentos um bocadinho.” 

CS2: “Acho que eles deveriam colocar 
os formandos para ouvir chamadas 
mais reais, por exemplo, a gente escuta 
chamadas muito poucas durante a 
formação chamadas de comunicadores 
que exercem ou já exerceram, e são 
chamadas tipo todas são vendas, 
então isso cria tipo uma ilusão no 
formando achando que é fácil, é só 
chegar sentar e fazer venda. E 
derivado a isso muitas pessoas saem 
rápido. Porque senta, vê que é 
relativamente difícil, acha que não vai 
conseguir e pronto e sai, se frusta e 
abandona. Acho que devia ser 
explicado com mais clareza como 
funciona tudo e ter aulas práticas no 
sentido de ter uma pessoa que saiba  
como é a realidade lá, um supervisor 
mesmo que saiba como é a realidade 
de uma chamada e fazer uma chamada 
com um formando, ele sendo o cliente 
e o formando sendo o comunicador, 
acho que isso é válido.” 

CS2: “Eles nunca te chamam pra 
elogiar, nunca te chamam pra pegar 
uma chamada boa e dizer “parabéns 
por essa chamada, foi ótimo”... eles só 
pegam as piores que você tem e 
mesmo que no dia você tenha tido 90% 
de chamada boa, eles vão pegar 
aqueles 10% pra falar mal. Eu acho que 
talvez valorizar mais os pontos 
positivos de cada comunicador, porque 
por exemplo, eu não sei quais são 
meus pontos positivos como 
comunicadora, eu sei todos os 
negativos, mas os positivos eu não sei 
nenhum, ninguém nunca me falou e 
acho que seria muito melhor se eu 
soubesse, porque aí eu aperfeiçoaria 
eles e seria mais e melhor, porque eu 
conheceria...só conheço meus pontos 
negativos.” 

Plano de Carreira 

G: “[...] todo o formato e todo o projeto 
tá feito para neste caso fazerem 
carreira, tal como eu comecei, tal como 
toda a supervisão que cá está começou 
atender, todo o backoffice, todos os 
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formadores começaram no 
atendimento aqui dentro da empresa.” 

G: “Ou seja, nós queremos formar 
comunicadores inicialmente, depois 
chefes de equipa, ou formadores, ou 
backoffice ou gestores de negócio e por 
aí fora, mas nem toda gente ou todos 
os comunicadores estão dispostos a, 
como em qualquer outro trabalho.” 

Ambiente de 
trabalho 

G: “Se escrevermos no google “call 
center”, os comentários normalmente 
são todos negativos, mas o parecer 
que temos aqui, o bom ambiente de 
trabalho que se tem aqui dentro, a ideia 
de família que é passado, a ideia de 
esforço, de desgaste, de sucesso, 
porque isto não é só trabalhar todos os 
dias, nós quando trabalhamos e temos 
sucesso... nós valorizamos as 
pessoas, como falei anteriormente, 
damos folgas extras que não existem 
de lado nenhum, folgas remuneradas, 
as vezes paramos uma tarde para fazer 
convivência de grupo e todo esse 
trabalho começa na formação, ou seja, 
como recebemos as pessoas desde o 
dia 1, como as fazemos sentir, mas 
principalmente fazê-las parte da nossa 
família de trabalho, porque passamos 
mais horas aqui dentro do que com a 
nossa família” 

F: “Nós então damos regalias e 
incentivos sem ser monetário, porque 
as vezes o que incentiva mais nem 
sempre é o dinheiro, então damos 
esses incentivos para as pessoas 
correrem atrás, cada um com o seu. 
Alguns exemplos como: sair uma hora 
mais cedo, lembro outro exemplo tem 
um adepto do Sporting que ia jogar no 
Porto ele me pediu o dia, eu disse 
“olha, fazes x vendas e dou-te o dia, o 
dia pago...”, pronto são esses tipos de 
dinâmica.” 

CF1: “Através dos meus colegas de 
trabalho, eu estou a fazer chamadas e 
vou ouvindo chamadas dos meus 
colegas que estão ao lado, a captar 
algo que seja mais motivador e que 
consiga abrir mais portas na chamada 
e através mesmo até dos nossos 
supervisores que tão sempre a dizer 
como é que havemos de fazer melhor, 
a voz que temos de projetar mais a voz, 
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temos de ter mais ânimo, sempre a 
incentivar, de alguma forma.” 

CF1: “Acho que posso contar sempre 
com os colegas para aprender em 
todas as circunstâncias, ao menos que 
ele estejam ocupados obviamente, 
mas nunca recebi um “não” de ninguém  
pra me ajudar no que quer que fosse.” 

CF2: “Eu se precisar de ajuda de 
algum dos meus colegas, são eles 
próprios a virem e a dizerem “olha, 
precisa de ajuda? Eu ajudo-te”. Nesse 
momento sinto que temos uma boa 
equipa nisso e pra ajudar, eles tão cá.” 

CS1: “[...] gostei, gostei dos meus 
colegas, gostei, muito simpáticos e 
tudo, e fez com que houvesse uma 
envolvência natural para que chegasse 
a parte das vendas [...] Não, foi mais o 
ambiente, o aprender um bocadinho ali, 
um bocadinho aqui, com diferentes 
pessoas, que trabalham há muito 
tempo, há pouco tempo, mas aprender 
sempre algo diferente e usar o diferente 
para que consiga alcançar neste caso 
as vendas que é o mais importante 
aqui.” 

CS1: “Ao fazer uma venda, vamos a 
um quadro escrever o que vendemos, 
que serviço vendemos e toda a gente 
do trabalho bate palmas, é isso que faz 
com que seja bom vir a ter uma venda, 
tanto pra nós quanto para a equipa.” 

CS2: “As vezes eu tenho dificuldade 
com um cliente, sinto que não to 
conseguindo fazer ele me entender 
bem, ou então não to conseguindo 
chegar lá, no sentido de cativar aquele 
cliente e fazer ele entender que aquilo 
vai ser uma vantagem pra ele...eu 
sempre chamo um colega que esteja 
disponível na hora e esse colega de 
alguma outra forma diferente de falar 
ou até falando a mesma coisa de 
maneira diferente consegue chegar lá. 
Eu posso contar com quase todos os 
meus colegas, até mesmo para fechar 
uma venda.” 

CS2: “[...] no entanto se você não 

concordar gera uma discussão que no 
final você tem que concordar.[...] então 
fui chamada atenção por conta disso, 
sendo que eu acho que se a cliente só 
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usa a televisão eu vou valorizar a 
internet porquê? Não faz nenhum 
sentido, então discordei e no final tive 
que ficar quieta e aceitar porque a 
minha discordância não é aceita...” 

CS2: “[...] E essa questão deles não 
ouvirem o comunicador, ou seja não 
interessa o motivo pelo qual você agiu 
daquela forma com o cliente, mesmo 
que tenha um motivo racional pra 
aquilo, se eles não concordam, não 
interessa, não concordo, acho isso 
errado.” 
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