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Resumo 

 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar o estágio curricular 

desenvolvido na empresa ExpressGlass – vidros para viaturas, sendo esta especializada na 

prestação de serviços ao nível da reparação e substituição do vidro automóvel e sediada no 

distrito do Porto. 

Com integração no departamento de Recursos Humanos, o principal objetivo do 

estágio incidiu na gestão de carreiras. Uma vez que o plano de gestão de carreiras não está 

desenhado nem implementado na empresa, pretendeu-se dar resposta à necessidade da 

definição dos Planos de Desenvolvimento de Carreira e, consequentemente, os Planos de 

Sucessão que permitam identificar de forma prática os aspetos mais relevantes à boa gestão 

organizacional e gestão dos seus trabalhadores. Deste modo, foi desejável para o presente 

trabalho o desenvolvimento de um Plano de Carreira direcionado para os trabalhadores 

inseridos na Gestão Operacional da empresa ExpressGlass, nomeadamente, Gestores de 

Zona, Comerciais e de Loja.  

Na prática, os principais objetivos do estágio foram: a) a elaboração dos descritivos 

de funções paras funções em análise; b) a identificação das competências críticas; e c) a 

elaboração da avaliação de desempenho para os Responsáveis de Loja. 

Após a análise e aplicação dos resultados obtidos, no que remete à importância do 

ciclo Estratégico de Recursos Humanos para a elaboração de um Plano de Carreira, foram 

ainda consideradas algumas implicações, nomeadamente, o êxito da implementação do Plano 

de carreira e a sua necessidade no contexto organizacional. 

 

 

Palavras Chaves: Plano de Carreira, Gestão de Carreiras, Gestão de Talento, Análise e 

Descrição de Funções, Competências, Avaliação de Desempenho. 
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Abstract 

 

 
 The main goal of this work is to present the curricular internship concluded at 

ExpressGlass – vidros para viaturas. This company is specialized in automobile service repair 

and replacement and its headquarters are in Porto. 

As part of the Human Resources department, the internship focused mainly on career 

management. Since the career management plan was neither conceived nor implemented in 

the company, defining the Career Development Plans and consequently the Promotion Plans 

was imperative. These would help identify in a practical way the most relevant aspects related 

to organizational and employee management.  

For that reason, this work sought to develop a Career Plan focused on the employees 

working for the Operational Management department in ExpressGlass, namely Zone 

Managers, Sales, and Store. 

Practically speaking, the main objectives of the internship were: a) to elaborate job 

descriptions to analysis roles; b) to identify critical skills; and c) to elaborate performance 

evaluation for Store Managers. 

After the analysis and discussion of the results and bearing in mind the importance 

of Human Resources Strategy in the creation of a Career Plan, other implications were taken 

into consideration such as the successful implementation of the Career Plan and its necessity 

in the organizational context. 

 

 

Key words: Career Plan, Career Management, Talent Management, Job Analysis and 

Description, Skills, Performance Evaluation.  

  

 

  

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/automobile+service.html
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Introdução 
 

Nos últimos anos tem sido possível observar um grande do número de casos de 

estudo que estimulam o capital humano como um recurso estratégico nas empresas (Bae & 

Lawler, 2000; Nyberg et al., 2014), ou seja, de forma similar ao capital financeiro e 

tecnológico, o capital humano tem vindo a ser referenciado como um fator de  grande 

interesse por parte da gestão estratégica e é visto como uma potência de competitividade 

perante os desafios da globalização (Bae & Lawler, 2000). Numa visão mais ampla por parte 

de (Bontis et al., 1999), o capital humano é associado ao fator humano, que são aqueles que 

detêm a capacidade de mudar, desenvolver, aprender, criar e modificar. O capital humano é 

um fator diferenciador com um carácter positivo para as organizações por consequência da 

combinação da sua inteligência, habilidades e experiências. Neste âmbito, a Gestão de 

Recursos Humanos age sobe o objetivo de garantir que as organizações adquirem e retêm 

uma força de trabalho qualificada e motivada.  

De acordo com a necessidade de atingir os objetivos organizacionais surge o conceito 

de Gestão Estratégica de Recursos Humanos, que consiste numa sequência de iniciativas e 

práticas de recursos humanos por forma a que uma organização atinja os seus objetivos, 

sendo capaz de avaliar a posição e a perspetiva dos trabalhadores (Wright & McMahan, 

1992). A GERH visa contribuir para o sucesso organizacional através do capital humano 

procurando suprir as necessidades dos trabalhadores no âmbito laboral e proporcionando 

uma mentalidade de trabalho precisa e clara, com um elevado grau de dedicação, através de 

orientação, motivação e coordenação (Paais & Pattiruhu, 2020). Jiang et al. (2012) acreditam 

de forma semelhante que o talento do capital humano é criado, sustentado e motivado pelo 

uso de práticas de recursos humanos, isso significa que é preciso adotar medidas para avaliar 

e satisfazer não só as necessidades das empresas, mas também dos trabalhadores, 

melhorando e estimulando através de oportunidades de desenvolvimento. Atualmente as 

empresas enfrentam mercados altamente competitivos e consequentemente lidam com uma 

crescente incerteza sobre o futuro, sobre a adaptação às circunstâncias e os desafios que 

enfrentam, compreendendo deste modo que as suas práticas de recursos humanos são 

fundamentais para ampliarem a sua visibilidade e a sua vantagem competitiva. Donner e 

Wheeler (2001) já afirmavam que desenvolver talentos é a forma mais eficaz e eficiente das 

organizações se tornarem mais atrativas e, principalmente, garantirem a retenção e 

manutenção do talento, e, dessa forma, para se manterem competitivas no mercado, as 
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organizações utilizam como ferramenta o Plano de Carreira na sua estratégia com vista a 

aumentar o crescimento da mão de obra e a estabilidade do capital humano presente na 

empresa. 

O Plano de Carreira está inserido num conjunto de atividades da gestão de carreira 

organizacional que hoje as empresas realizam para sustentar o desenvolvimento da carreira 

dos seus trabalhadores (Bagdadli & Gianecchini, 2019). O desenvolvimento de carreiras é 

uma prática focada nos trabalhadores e que pretende de algum modo maximizar o bem-estar 

dos mesmos no seu local de trabalho, bem como as suas expectativas em relação ao futuro 

e, principalmente, reter aqueles que são a fonte de maior produtividade e que detêm um fator 

diferenciador dos restantes. Todos os dias o ser humano embarca na procura da melhor 

oportunidade, tanto a nível pessoal como a nível profissional, e é importante haver um 

elevado entendimento sobre esta dinâmica do homem, pois assim as organizações 

compreenderão que devem ser elas mesmas a oferecer a melhor oportunidade aos seus 

trabalhadores, sendo que, de acordo com a visão estratégica da gestão de recursos humanos, 

a perda de um trabalhador tem um custo elevado para todas as organizações, desde a sua 

substituição e todos os processos que a antecedem até ao custo da perda de produtividade, 

compreendendo que o “turnover” dos trabalhadores nas empresas gera um impacto negativo 

naquele que é o objetivo de qualquer organização, o lucro (O'Connell & Kung, 2007).   

Atualmente vivem-se dias que seriam impensáveis de acontecer. Em 2020, o mundo 

foi confrontado por uma pandemia e a imprevisibilidade surgida conduziu a rápidas 

mudanças em todas as organizações, onde por exemplo novos métodos de trabalho foram 

surgindo à medida que outros foram desaparecendo. A visão estratégica das empresas tem 

de estar cada vez mais envolvida com a realidade, adaptando-se e inovando, o que implica 

também um perspicaz acompanhamento por parte da Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos. Desse modo, como a evolução e adaptação do papel da gestão de recursos 

humanos salienta a importância das boas práticas de retenção dos seus trabalhadores para 

que a organização alcance uma vantagem competitiva (Boutmaghzoute & Moustaghfir, 

2021), o presente trabalho de estágio curricular foi desenvolvido na empresa ExpressGlass 

com o principal objetivo de elaborar um Plano de Carreira e a partir daí elaborar um Plano 

de Assessment para três funções específicas: Gestores de Zona, Gestores Comerciais e 

Responsáveis de Loja. 

Inicialmente, os objetivos do estágio foram: 1- compreender a estrutura da empresa; 

2- Compreender o seu organigrama e 3- Estudar as funções já existentes, as responsabilidades 

e a dinâmica de negócio do grupo ExpressGlass e de todos os seus intervenientes.   
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Quanto à pertinência do trabalho, esta teve em vista realizar todas as tarefas previstas 

nos objetivos referidos anteriormente, já que a realização de um Plano de Carreira requer 

atenção e cuidado para que seja possível definir o percurso formativo e profissional do(a) 

Coordenador(a) de Loja, do(a) Gestor(a) de Zona e Comercial e contribuir de forma 

significativa para o bem-estar e realização pessoal dos respetivos trabalhadores. É de referir 

ainda que as pertinências dos objetivos gerais contribuem como alicerce para a realização do 

Assessment, que visa avaliar os trabalhadores das funções em causa, para que seja possível 

identificar os conhecimentos, as habilidades e os comportamentos de cada um, permitindo 

que a empresa entenda os seus trabalhadores e as suas características e que o próprio 

Coordenador ou Gestor consigam refletir sobre o seu talento e a sua carreira.  

Embora o objetivo do trabalho seja especificamente elaborar o Plano de Carreira e 

de Assessment, existiu o interesse em explorar e pesquisar mais sobre o impacto causado 

pela pandemia na perspetiva dos trabalhadores, quanto ao futuro da sua carreira e quanto à 

execução das suas funções. Sendo assim, um dos objetivos pessoais na realização do estágio 

é ir além da realização do Plano de Carreira e Assessment e poder estudar sobre as 

consequências da pandemia face ao tema do estágio.  
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Apresentação da Instituição Acolhedora 
 

Estrutura Organizacional ExpressGlass 

 

A ExpressGlass é um grupo especializado na prestação de serviços ao nível da 

reparação e substituição de vidro automóvel e é composto por duas empresas: a 

ExpressGlass e a DiverAxial e destaca-se como um dos principais players portugueses no 

setor de reparação e substituição do vidro automóvel.  

O grupo atua há 19 anos no mercado português com aproximadamente 200 

trabalhadores e está presente em mais de 80 cidades, cobrindo assim todo o território 

nacional, incluindo as ilhas Açores e Madeira, através de 85 lojas: 44 lojas próprias e 41 lojas 

franchisadas. Além das lojas, a empresa detém 60 viaturas de Serviço Móvel com o intuito 

de agilizar o processo produtivo sendo que dessa forma o cliente não precisa de se deslocar 

até uma das lojas ExpressGlass, uma vez que o serviço de reparação ou substituição do vidro 

do automóvel pode ser efetuado onde o cliente se encontrar no momento, sem qualquer 

custo adicional.  

 

 

Figura 1 - Composição da Rede 

 

A história do grupo ExpressGlass começa em 2002 com a constituição da DiverAxial, 

empresa importadora e grossista de vidro automóvel e acessórios, até que em 2003 é 

constituída a ExpressGlass e é dado início à fusão das primeiras lojas. Em 2010 o Grupo 

NORS adquiriu o capital do grupo ExpressGlass com uma cobertura de 100% do mercado 
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de seguradoras e em 2011 celebrou-se a fusão Soglass, SA com 25 lojas e 5 serviços móveis 

(1º Serviço móvel de reparações, dedicado à manutenção preventiva de Frotas). Cinco anos 

depois, em 2016, a Inter Risco adquiriu a maioria do capital do grupo ExpressGlass por meio 

do fundo Inter Risco II CI e em 2017 foi criada uma estrutura interna de serviços partilhados 

que conduziu à mudança do perfil da rede, em termos da combinação de lojas próprias para 

franchisadas.  

Mais recentemente, em 2020, com a pandemia Covid-19 o grupo ExpressGlass 

aplicou uma redução temporária dos períodos normais de trabalho (LayOff) e viu-se 

obrigado a retomar a sua atividade por intermédio de uma maior automatização dos 

processos e registou um volume de negócios em 15M€, com mis de 67 000 serviços.  

 

Figura 2 - Organigrama do Grupo ExpressGlass 

 

Até 2022 o grupo ExpressGlass era o único grupo do setor com um capital 

exclusivamente português, no entanto, em abril do mesmo ano, o grupo foi adquirido pelo 

Cary Group por forma a melhorar o seu posicionamento estratégico no mercado e fruto do 

forte crescimento orgânico na europa (informação retirada de documentos internos do grupo 

ExpressGlass relativos à apresentação institucional da empresa), que por sua vez levou a uma 

reestruturação do organigrama organizacional ainda não definido até ao momento. 
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Missão, Visão e Valores 

 

Segundo a própria informação disponibilizada pelo grupo no seu site oficial, a visão 

do grupo ExpressGlass está orientada “para o crescimento, procurando desenvolver novos 

negócios e mercados, com os melhores profissionais”, com a missão de “solucionar, com 

rapidez a excelência, os problemas nos vidros dos carros dos automobilistas portugueses, 

com produtos e serviços que satisfaçam as suas necessidades, e gerem valor económico 

superior” (informação retirada de documentos internos do grupo ExpressGlass relativos à 

apresentação institucional da empresa). 

Quanto aos valores organizacionais, o grupo preza os seguintes valores: a) Ambição; 

b) Integridade; c) Trabalho em equipa; d) Orientação para as pessoas; e) Orientação para o 

cliente. O grupo ExpressGlass ambiciona ser o melhor a operar no mercado português, 

crescer em novos mercados e em novos negócios e ter a capacidade de enfrentar e exceder 

os seus desafios, crendo sempre nas suas capacidades e competências para fazer mais e 

melhor. A entidade pauta-se pela sua integridade: na consideração por todos os 

intervenientes no dia-a-dia e na ação com honestidade, retidão e imparcialidade com colegas, 

clientes e parceiros. Quanto ao trabalho em equipa, a ExpressGlass conjuga o conhecimento, 

a experiência, a energia e a paixão de cada um para trazer maior valor ao que fazem. Também 

o valor prestado pela orientação para as pessoas tem como objetivo potenciar as capacidades 

de cada profissional, valorizar as suas ideias e iniciativas, potencializando o desenvolvimento 

humano e zelando pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, regendo as suas equipas 

pela lealdade, profissionalismo, transparência e sentido de verdade. Por último, no que 

remete à orientação para o cliente, o grupo pretende ir ao encontro das necessidades dos seus 

clientes, procurando saber o que eles querem e pensam, como também solucionar os seus 

problemas com rapidez e com qualidade de excelência (informação retirada de documentos 

internos do grupo ExpressGlass relativos à apresentação institucional da empresa). 
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Modelo de negócio  

 

O modelo de negócio com as seguradoras (ver Anexo I) do grupo ExpressGlass 

divide-se entre os serviços prestados pelas lojas próprias e os serviços prestados via rede 

aderentes ExpressGlass.   

No que concerne aos serviços prestados pelas lojas próprias, o modelo de negócio divide-

se em 3 passos: 

1º) Aquisição do vidro automóvel ao fornecedor por parte da DiverAxial 

2º) Venda do vidro à ExpressGlass 

3º) Venda do serviço prestado às seguradoras por parte da ExpressGlass 

 

Quanto ao modelo de negócio aplicado nos serviços prestados pelas lojas 

aderentes ExpressGlass, o modelo divide-se em 4 passos1: 

1º) Aquisição do vidro automóvel ao fornecedor por parte da DiverAxial 

2º) Venda do vidro à loja Aderente (Acrescenta trabalho especializado e suporta os custos 

diretos e indiretos, e opera dentro da estrutura de IT da ExpressGlass) 

3º) Venda do serviço à ExpressGlass (Subcontrato) 

4º) Venda do serviço prestado às seguradoras por parte da ExpressGlass 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Os três primeiros passos são relações geridas por contrato de aderente em importação e distribuição.   
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O Estágio Curricular 

 

O presente estágio foi realizado no departamento de Recursos Humanos do grupo 

ExpressGlass e foi iniciado a 12 de outubro de 2021, com a duração de 450h. Estas horas 

foram distribuídas por 3 dias da semana (Terça-Feira; Quarta-Feira e Quinta-Feira) e 7h 

diárias, das 9h00 às 17h00, ao longo de 5 meses. O estágio foi finalizado a 10 de março de 

2022 sob supervisão da Dra. Maria Machado. 

 

Objetivo 

 

Durante o decorrer do tempo presente na organização houve um conjunto de 

atividades ou tarefas que foram atribuídas e também o objetivo que se prendia alcançar (ver 

Anexo II). Intencionalmente, o grupo ExpressGlass procurou alguém que lhes pudesse 

acrescentar valor na sua visão estratégica de Recursos Humanos, procurando desenvolver 

um Plano de Carreira e Assessment para as funções de Responsável de Loja, Gestor de Zona 

e Gestor comercial (ver Anexo II). Além do objetivo proposto pelo grupo na realização do 

estágio, o maior objetivo pessoal para ingressar neste projeto foi a oportunidade de entender 

e viver aquilo que é um negócio e também a experiência de ter um primeiro contacto 

profissional. 

 

Figura 3 - Estrutura Organizacional – Lojas 

 

Na hierarquia das Lojas encontramos as 3 funções que foram analisadas ao longo do 

estágio (Figura 3): Gestor de Zona, Gestor Comercial e Responsável de Loja. O maior 

desafio que o grupo encontrara até ao momento é a grande taxa de rotatividade de 

trabalhadores na função de RL, GZ e GC, acrescendo também a ambição de progressão de 

carreira dos mesmos perfis técnicos. Assim, a intenção do grupo seria construir um Plano de 

LOJAS

Gestor de 
Zona

Responsável 
de Loja

Gestor 
Comercial
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Carreira e Assessment que permitisse diminuir os custos associados à rotatividade de 

trabalhadores e que trouxesse um maior valor estratégico tanto a nível de RH como também 

organizacional.  

No início do estágio, as atividades definidas foram: a) o estudo das funções e 

posições, bem como o estudo sobre as hierarquias e responsabilidades das 

áreas/departamentos em estudo; b) entrevistar os trabalhadores sobra a função; c) definir as 

responsabilidades de cada função; d) contrato coletivo de trabalho. O plano de gestão de 

carreiras não estava desenhado nem implementado e, na visão da gestão da empresa, tornou-

se essencial definir os planos de desenvolvimento de carreira e, consequentemente, os planos 

de sucessão que permitam identificar de forma prática os aspetos mais relevantes à boa gestão 

organizacional.  
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Enquadramento teórico das atividades desempenhadas  
 

Nesta experiência de estágio não foram atribuídas tarefas específicas que, na primeira 

pessoa, permitissem conhecer o dia-a-dia de um gestor ou administrativo de Recursos 

Humanos, como por exemplo a possibilidade de fazer parte do processo de Recrutamento e 

Seleção de novos trabalhadores, do Processamento Salarial dos trabalhadores da 

ExpressGlass ou até mesmo do processo de Formação e Desenvolvimento. A 

implementação do Plano de Carreira e Assessment possibilitou aquilo a que se chama a 

execução de um projeto numa organização. Em virtude dessa perspetiva foi possível 

conhecer a fundo o negócio da ExpressGlass através de uma convivência diária com a 

coordenadora de Recursos Humanos do grupo, a Dra. Maria Machado, que me deu a 

oportunidade de conhecer as dificuldades e desafios que o departamento de RH enfrenta no 

quotidiano.  

De maneira sucinta, este capítulo remete-se a uma breve descrição dos principais 

passos que foram precisos dar para dar início à construção do Plano de Carreira e Assessment, 

crendo que também através de um enquadramento conceptual será possível compreender o 

porquê dos diferentes termos e temas abordados ao longo do processo. 

 

Planeamento do Plano de Carreira e a Gestão de Talento 

 

No presente e de forma global, as empresas enfrentam grandes dificuldades para reter 

trabalhadores com um bom nível de desempenho. Além disso, o grande nível de intenção de 

rotatividade por parte dos trabalhadores é habitualmente reconhecido como um 

acontecimento de cariz negativo no local de trabalho e que deve ser evitado pela Gestão de 

Recursos Humanos de uma organização (Kim & Hyun, 2017). É através desta premissa, de 

que a rotatividade de trabalhadores numa organização deve ser contida e até mesmo 

inexistente num cenário perfeito, que a ExpressGlass viu neste estágio a oportunidade certa 

de investir no talento dos seus trabalhadores e na sua retenção.  

Na última década, o “talento” é um conceito que tem ganho uma grande proporção 

no meio organizacional, bem como no âmbito da educação e do desporto (Baker et al., 2019; 

Bostjancic & Slana, 2018; Worrell et al., 2019). Na literatura, existe uma ausência de acordo 

sobre o significado deste termo  (Thunnissen & Van Arensbergen, 2015), contudo, Morton 

(2004) assume uma posição quanto ao conceito de “talento” e define-o quanto aos 

trabalhadores que têm capacidades intrínsecas e que lhes permite adaptarem-se a diferentes 
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contextos profissionais e fazerem mudanças desejáveis no seu desempenho, o que remete 

para uma definição do termo “talento” como algo relacionado excecionalmente a pessoas, 

mas com o passar do tempo a sua definição evoluiu e ganhou novas formas, sendo que 

Tansley (2011) estabeleceu o sentido de ver o “talento” como uma habilidade, ou seja, o 

talento é uma capacidade diferenciada ou uma habilidade que um trabalhador possuí. Já 

Tobon e Luna-Nemecio (2021), mais recentemente, realizaram um estudo a partir de uma 

abordagem particular do talento, sem foco numa pessoa em específico, ou em certas 

habilidades, ou até mesmo na superlotação de qualidades de um individuo, centrando-se 

apenas na “socioformation”, o que lhes conduziu à conclusão de que o talento é uma chave para 

resolver problemas em diferentes contextos e para atingir objetivos específicos, promovendo 

a articulação entre diferentes competências, melhoria contínua e oportunidades de inclusão. 

Os autores afirmam ainda que esta perspetiva do talento é fundamental para contribuir para 

a formação, desenvolvimento e progressão dos trabalhadores, através da transmissão de 

informação por meio da tecnologia e da competitividade, ou seja, o talento é criado e 

potenciado pelas organizações e não é simplesmente visto como algo exclusivo em algumas 

pessoas. 

A ExpressGlass é uma empresa que opera num mercado específico e a verdade é que 

a grande parte do seu sucesso é garantido através da venda do seu serviço pelos seus 

Responsáveis de Loja e Técnicos Colocadores de Vidro, mas toda a estrutura organizacional 

coopera para os resultados e os que estão na linha da frente são maioritariamente suportados 

pelo trabalho, gestão e liderança dos Gestores de Zona e Comerciais. Na semana de 

Acolhimento e Integração tive a possibilidade de conhecer a quatro lojas ExpressGlass: 

Matosinhos, Maia (Aeroporto e MaiaShopping) e da Zona Industrial do Porto. Ao longo dos 

5 meses de estágio também foi possível conhecer toda a estrutura da empresa e as 

necessidades que justificam a implementação de novas medidas, que permitam à empresa um 

maior sucesso organizacional. Questionei a Dra. Maria Machado sobre o porquê da 

implementação do Plano de Carreira e cheguei à conclusão de que tudo apontava para uma 

melhoria da Gestão de Talento dos Responsáveis de Loja, dos Gestores Comerciais e dos 

Gestores Comerciais. Os Responsáveis de Loja não se sentiam valorizados e acreditavam que 

não havia nada que os motivasse a assumir uma posição, sendo que trabalhavam mais sobe 

as mesmas condições de quando eram Técnicos Colocadores de Vidro. Os Gestores de Zona 

e Gestores Comerciais sentiam a necessidade de progredirem na sua carreira e existiam 

barreiras que não os permitiam avançar nos seus objetivos profissionais.  



12 
 

Assim que houve esta conclusão percebi que estaríamos a falar de gerir o talento da 

organização e este tema, a Gestão de Talento, é cada vez mais abordado no presente e é 

discutido por diferentes autores e desperta uma convergência de opiniões quanto à sua 

definição objetiva, pois embora haja progressivamente uma maior integração global da 

Gestão de Talento nas práticas de RH das organizações existem vários investigadores, 

académicos e autores que vêm a GT como um conceito mal definido, num estágio de 

evolução que carece de algum rigor (Ansar & Baloch, 2018; Gallardo-Gallardo & 

Thunnissen, 2016; Lewis & Heckman, 2006). O conceito de Gestão de Talentos apareceu no 

meio dos profissionais de recursos humanos no final da década de 90 (Claus, 2019) e desde 

então é vista como uma prioridade para as organizações, bem como uma estratégia valorosa 

para a retenção dos seus trabalhadores (Bae & Lawler, 2000). 

Através de várias investigações realizadas no âmbito da definição do conceito de 

Gestão de Talento, Lewis e Heckman (2006) construíram, de forma simples, três pontos de 

vista diferentes sobre o tema, sendo que o primeiro apenas troca a expressão “Recursos 

Humanos” por “Gestão de Talento” e nada é acrescentado, o que revela que a definição 

existente na literatura atual não teve sucesso ao desenvolver uma distinção clara entre Gestão 

de Talentos e outras aplicabilidades da Gestão de Recursos Humanos (Ansar & Baloch, 

2018), mas Barney (1991) esclareceu em primeiro lugar que a Gestão de Talentos direciona 

o seu foco para o lado humano dos trabalhadores e considera que aqueles que são mais 

talentosos são vistos como uma vantagem competitiva para as organizações, ao mesmo 

tempo que a Gestão de Recursos Humanos assume uma posição mais técnica em relação ao 

talento existente nas organizações. A segunda perspetiva foi concebida num sentido de 

desenvolvimento de talentos tendo por base os objetivos da organização, sendo reconhecida 

como um planeamento de sucessão, de forma a ampliar as necessidades dos trabalhadores e 

gerir da melhor maneira a progressão dos mesmos através dos cargos. Quanto ao terceiro e 

último ponto de vista, este traduz-se na gestão de trabalhadores talentosos, ou seja, as 

organizações procuram profissionais altamente competentes, contratando-os e 

recompensando-os de forma diferenciada. Também no mesmo sentido, Cappelli e Keller 

(2014) referem-se à gestão de talento como um processo que atende às necessidades de 

talentos em cargos determinadamente estratégicos. 

Apesar da conclusão de Lewis e Heckman (2006), o interesse pela Gestão de Talento 

tem sido cada vez mais significativo para que haja uma melhor compreensão da profundidade 

do tema num mundo cada vez globalizado (Gallardo-Gallardo et al., 2020). Por exemplo, 

Wiblen e McDonnell (2020), num estudo realizado através de uma análise de discurso, 
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tentaram compreender de que modo diferentes fatores contextuais influenciam a definição 

do talento dentro das organizações o que lhes permitiu argumentar que o talento só pode ser 

estudado ou examinado dentro de um contexto específico, num ponto específico do tempo 

e de perspetivas individuais igualmente especificas. A abordagem do tema da globalização, 

como também da tecnologia ou até mesmo da 4ª revolução industrial, reforçam as diferentes 

transformações que existiram, e que de facto continuam a existir, nos diferentes contextos 

de trabalho e que por sua vez trouxeram grandes complicações para os trabalhadores, 

indicando que independentemente do tipo de práticas de RH que as organizações utilizem 

ao nível da Gestão de Talento estas serão uma resposta de curta duração (Claus, 2019). 

Seguindo essa mesma linha de pensamento, um termo que aparece frequentemente associado 

ao talento na literatura é o termo “certo”, o talento “certo”, que por vezes, apesar de se 

repetir, é um termo indefinido, já que cada organização tem um contexto, uma realidade e 

até mesmo requisitos diferentes que irão requerer um talento “certo” também diferente, 

(Ansar & Baloch, 2018).  

Trabalhadores com talento contribuem com efeito para o bom funcionamento das 

organizações, para a obtenção de lucro e também atuam como vantagem competitiva e é 

através do ambiente competitivo, que existe atualmente no mercado, que todas as 

organizações percebem que diferentes talentos e diferentes habilidades são meios 

importantes para o seu sucesso e, por esse motivo, as empresas adotam diferentes estratégias 

para manter um conjunto de talento forte (Maurya & Agarwal, 2018).  Schweyer e Pascal 

(2004) acrescentam ainda que para haver uma gestão eficaz e eficiente do talento presente 

numa empresa é necessário e importante que todas as práticas estejam alinhadas com os 

objetivos estratégicos da organização. Por exemplo, Coculova e Tomcikova (2021) obtiveram 

resultados de testes de hipóteses, por intermédio de uma investigação, que ilustraram uma 

discrepância acentuada, estatisticamente, sobre empresas que aplicam ou não aplicam a 

gestão de talento e a eficácia das suas práticas de GRH, ou seja, comprovaram que existem 

diferenças estatisticamente significativas na taxa de utilização de mentoria em termos de 

implementação da gestão de talento. Outro exemplo dado pelas autoras na sua pesquisa é 

que atualmente as organizações têm demonstrado um maior interesse em métodos de 

formação e desenvolvimento que possam representar um método inovador e moderno de 

desenvolvimento dos trabalhadores, porém estes métodos têm um maior custo e, por isso, 

há uma maior probabilidade de serem usados por empresas que implementam a gestão de 

talento. 



14 
 

Após estas observações, compreende-se que as práticas de gestão de talento 

requerem uma adaptação às necessidades da empresa e ao contexto em que esta se insere no 

mercado e diante disso diferentes práticas são usadas para criar valor em várias empresas 

(Harsch & Festing, 2020). Conclui-se assim que não existe uma definição ajustada de talento 

nas organizações, assim como não existem práticas ou técnicas standard no domínio da 

gestão de talento, mas os métodos de gestão de talentos são determinados pelas estratégias e 

pelas diferentes culturas organizacionais, adaptando cada prática (e.g., recrutamento e 

seleção; formação e desenvolvimento; retenção de trabalhadores chave; compensação e 

benefícios, etc.) às suas necessidades (Stuss, 2020). 

A maior questão que surgiu no início do estágio foi relativamente ao como é que se 

iria aplicar uma Gestão de Talento eficaz num contexto organizacional especificamente 

operacional, onde o método de trabalho de uma das funções em causa (RL) é repetitivo. O 

facto do grupo ExpressGlass não possuir um conjunto de ferramentas e práticas de Recursos 

Humanos que lhes permitam valorizar o potencial dos seus trabalhadores, como o Plano de 

Carreira, foi o que fez a empresa assumir que uma nova visão estratégica fosse colocada em 

prática de maneira a elaborar esse mesmo plano. O Plano de Carreira tem ganho uma maior 

dimensão dentro do ambiente empresarial e tem-se tornado cada vez mais popular na 

discussão do contexto mais amplo da força de trabalho e do desenvolvimento económico 

(Sheely, 2013) e, quanto ao seu conceito, este existe já há alguns anos e havia sido 

referenciado como uma progressão na carreira no local de trabalho gerida pela organização 

(Walker, 1980), mais recentemente, num estudo realizado por Lartey (2021), o autor afirma 

ver o plano de carreira como um processo onde a gestão e o trabalhador identificam as 

habilidades inerentes no sujeito, bem como os seus interesses, conhecimentos, aspirações e 

ainda nomeia empregos ou cargos que compreendam as capacidades anteriormente 

identificadas. No mesmo sentido, Hall (1986) refere que, para que o plano de carreira seja 

estratégico, é necessário discernir de forma metódica os objetivos futuros da empresa e quais 

são as habilidades executivas necessárias para comandar o êxito desses objetivos, sendo que 

um papel tão importante neste processo deve ser exercido por um profissional de RH com 

experiência em análise de funções e, assim, o processo de análise e descrição de funções 

excede a utilidade para fins de seleção, formação e avaliação e passa a desempenhar uma 

ferramenta essencial para o futuro, como um auxilio à carreira dos trabalhadores. 
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Análise e Descrição de Funções 

 

Para que uma empresa consiga construir as ferramentas necessárias, como o plano 

de carreira e assessment, para assegurar a boa performance dos seus trabalhadores, é necessário 

que a mesma esteja atualizada sobre as mudanças no trabalho que possam influenciar interna 

e externamente os trabalhadores, de maneira a adequar ou adaptar os seus processos de 

Recursos Humanos (Siddique, 2004). 

A análise e descrição de funções é um processo que permite criar um melhor 

entendimento sobre as funções e a estrutura da organização, sendo que a análise de funções 

faculta a identificação dos requisitos necessários para a execução de uma determinada função, 

descobrindo as especificações necessárias para realizar o trabalho, como conhecimentos, 

habilidades, qualificações e outras características (Gatewood, 2016; Wyse, 2019). Já a 

descrição de funções consiste na descrição da informação acerca das funções inerentes ao 

trabalho e que pode ser usada enquanto contributo em diferentes ações, cumprindo o 

propósito de identificar, com carácter descritivo, o que é feito, de que forma, como e em que 

circunstâncias (Jacobson et al., 2012). 

 Pato (2015, 2017) realça que uma organização que tenha uma boa estruturação dos 

seus postos de trabalho assume uma plena vantagem competitiva num “papel de liderança 

na satisfação das exigências do mercado”, contudo essa estrutura é posterior à análise de 

funções a fim de criar uma descrição. Uma estruturação completa do descrito de funções 

proporciona uma informação mais acessível, transparente e comparável com outras funções, 

porém, na elaboração do mesmo é fundamental que o foco esteja colocado tanto no 

conteúdo como também na aparência. 

Contudo, apesar da necessidade nas organizações de ter um descritivo das funções, 

é possível que o tema da Análise e Descrição de Funções tenha sido o mais complexo de ser 

abordado ao longo do estágio. Em primeiro lugar, porque não havia, para nenhuma função 

do grupo, um descritivo de funções já previamente elaborado, o que significa que era 

necessário realizar uma análise e descrição de funções para as funções de Responsável de 

loja, Gestor de Zona e Gestor Comercial. Em segundo, apesar da dimensão do grupo 

ExpressGlass em Portugal, a estrutura funcional e hierárquica da organização é confusa. Uma 

das questões colocadas à direção de Recursos Humanos foi o porquê desta falta de 

arquitetura no desenho hierárquico e, na verdade, a resposta foi simples: Cultura 

Organizacional, pelo menos no que toca à relação entre técnicos colocadores de vidro, 

responsáveis de loja, gestores de zona e gestores comerciais. Por exemplo, muitas vezes a 
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comunicação entre as lojas era de elevada dificuldade, havendo quem tivesse dúvidas sobre 

a quem se dirigir para dar report de certos acontecimentos ou até mesmo para esclarecimento 

de dúvidas. Havia circunstâncias em que o departamento de Recursos Humanos era 

contactado para esclarecer pontos pertinentes às Loja, quando esses mesmos pontos deviam 

ser partilhados e esclarecidos com os respetivos gestores. Para a análise de funções, foi 

colocado como hipótese, em primeiro lugar, de realizar questionários aos trabalhadores e 

respetivas chefias por modo a otimizar as respostas para o preenchimento do descritivo, 

porém e de acordo com a disfuncionalidade de comunicação existente, essa hipótese foi 

excluída. 

 

Análise de Funções vs Análise de Competências 

 

Ora, por forma a obter o descritivo de funções mais rico em informação, é preciso 

diferenciar ainda os conceitos de “função” e “competência. Para além da análise de funções, 

McClelland (1973) desenvolveu o conceito de “competência” como sendo um fator 

significativo do desempenho e sucesso dos trabalhadores; o autor afirmou que os traços 

comportamentais de um individuo são mais úteis do que os testes tradicionais de inteligência 

para determinar o desempenho e a eficácia no trabalho. Todavia, anos mais tarde, Barrett e 

Depinet (1991) criticaram o fundamento de McClelland (1973), através de uma revisão de 

literatura, e argumentaram que o estudo realizado pelo mesmo limitou as evidências 

empíricas de que os testes baseados em competências são um indicador melhor do que os 

testes tradicionais de aptidão e inteligência. É desta forma que o conceito de “competência” 

tem vindo a ser objeto de várias interpretações, percebendo assim que não existe um 

consenso entre profissionais sobre o significado e os usos da definição de competências 

(Salman et al., 2020). Por exemplo, Draganidis e Mentzas (2006) referem-se a competência 

não só como uma combinação de conhecimentos (explícitos e subentendidos), como 

também de comportamentos e de habilidades que dão a aos indivíduos o potencial de eficácia 

e eficiência no desempenho das suas tarefas. 

A constante necessidade e preocupação das organizações em encontrar trabalhadores 

com o potencial exato para terem um desempenho eficiente em determinadas funções já 

existe há décadas e, como já havia sido referenciado, com o surgimento das tecnologias e da 

sua exponencial evolução no espaço e no tempo, as organizações são capazes de se 

diversificar, se adaptar e se reinventar (Schoonhoven et al., 1990). Assim, a tecnologia de 

informação é vista como um impulsionador crítico da transição de RH com foco em tarefas 



17 
 

administrativas para um foco em servir como um parceiro de negócios estratégico, e, 

portanto, a GRH tem evoluído tanto a nível teórico como a nível prático, já que num 

mercado global que muda constantemente as equipas de trabalho precisam de ser flexíveis e 

de ter capacidade de adaptação e isso só é possível com a alocação dos talentos da 

organização na função certa, dando assim destaque à enorme presença das competências na 

Gestão de Recursos Humanos das organizações (Camara, 2017).    

A análise de funções concede uma imagem objetiva do trabalho e apresenta, com 

precisão, detalhes fundamentais das funções, sendo possível conhecer os requisitos que um 

trabalhador deve ter para que seja capaz de executar as tarefas, o que, por si só, irá apoiar as 

atividades de recursos humanos subsequentes e relacionadas, como o recrutamento, 

formação e etc., a fim de gerar recursos humanos qualificados para realizar de forma eficaz 

e eficiente as tarefas (Ismail et al., 2015). Por conseguinte, algumas organizações usam a 

análise de funções como auxílio para uma melhor disposição das funções e da estrutura do 

seu negócio (Singh, 2008). Já a análise de competências é centrada no trabalhador e não 

comente na função, ou seja, esta procura compreender o que está por detrás do sucesso do 

desempenho, como é que as tarefas são realizadas e como é que as metas e objetivos são 

atingidos, de maneira a distinguir as características e habilidades dos trabalhadores e 

promover vantagem competitiva (Campion et al., 2011), sendo que há organizações que usam 

somente modelos de análise de competências como estratégia de gestão de recursos humanos 

ao invés de análise de funções. 

Todavia, Sanchez e Levine (2009) acreditam que os modelos de análise de 

competências complementam a análise de funções. Enquanto a análise e descrição de 

funções tende a dirigir-se para a identificação das atividades e responsabilidades que o 

trabalho envolve, os modelos de análise de competência ampliam a visão da análise de 

funções e preocupam-se com a mudança e o desenvolvimento organizacional (Campion et 

al., 2011). 
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Finalidade do Descritivo de Funções no Plano de Carreira 

 

Através da literatura compreende-se então que o Plano de Carreira pode perspetivar 

a progressão de carreira dos trabalhadores, assim como a sua formação e aprendizagem e 

também mapear as funções que mais se enquadrem no seu perfil de competências. Desse 

modo, o descritivo de funções permite-nos identificar as funções e as competências que 

dizem respeito a uma determinada função e que clarificam as atividades que os trabalhadores 

devem exercer no âmbito do seu trabalho. Então, qual será o papel que o Descritivo de 

Funções desempenha no Planeamento de Carreira de um trabalhador?  

 Lartey (2021) afirma ver o plano de carreira como um processo onde a gestão e o 

trabalhador identificam as habilidades inerentes no sujeito, bem como os seus interesses, 

conhecimentos, aspirações e ainda nomeia empregos ou cargos que compreendam as 

capacidades anteriormente identificadas. Este processo permite-nos perceber que as carreiras 

não são estáticas e podem ser vistas de acordo com duas abordagens. Em primeiro lugar, 

como uma propriedade estrutural de uma profissão ou organização  ou seja, a carreira é uma 

sequência de promoções que acontecem no decorrer do tempo, sempre no contexto laboral 

e organizacional (Sousa et al., 2006) e, por norma, os trabalhadores costumam a optar por 

um cargo em que as probabilidades de serem promovidos ou de adquirir crescimento 

profissional são altas (Okurame, 2012). Em segundo lugar, as carreiras são vistas numa 

perspetiva tradicionalista, como propriedade do individuo e que diz respeito ao acumular de 

funções, posições e experiências, reconhecendo que cada pessoa persegue uma carreira 

(Greenhaus et al., 2000). Através destas perspetivas, a elaboração de um plano de carreira 

parte do pressuposto de que a partir do momento em que uma pessoa ingresse no mercado 

de trabalho, ela irá tentar subir e sair das funções em que se encontra na organização, se tiver 

oportunidade, ou até mesmo sair da organização se essa oportunidade não existir (Lartey, 

2021).  

 Ainda na perspetiva da progressão de carreira, Chudzikowski (2012) realizou um 

estudo que compreendeu as diferentes formas de mobilidade de carreira e focou-se 

essencialmente nas transições de carreira que implicam movimentos de uma posição para a 

outra e que são notoriamente observáveis e, de certa forma, mensuráveis. Assim, a autora 

explorou três dimensões ao nível da progressão de carreira: i) Horizontal; ii) Vertical; iii) 

Organizacional. No que diz respeito às movimentações horizontais, estas são referidas às 

mudanças na função ou no departamento e muitas vezes são fomentadas por um aumento 

esperado na remuneração, mas no que diz respeito às movimentações verticais, estas 
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correspondem a possíveis promoções ou até mesmo despromoções. Quanto às 

movimentações organizacionais, tal como o nome indica, remete-se a transições entre 

organizações e indústrias. A autora compreende ainda que as transições de carreira têm a 

capacidade de conduzir a resultados cruciais para os indivíduos, porque a transição é 

associada muitas vezes ao sucesso na carreira. Também Durai (2010) aborda quatro formas 

de mobilidade de carreira na vida profissional dos indivíduos: i) Convencional, que diz 

respeito a promoções ao longo da hierarquia organizacional; ia) Lateral, onde os 

trabalhadores optam por movimentos horizontais na organização, de maneira a proporcionar 

satisfação intrínseca com a quebra da monotonia no trabalho; sei) Network, que consiste 

numa combinação de movimentações verticais e horizontais, onde os trabalhadores 

experienciam diferentes funções e demonstram capacidades de multitasking por forma a serem 

promovidos; iv) Bifacetada, ou seja, onde o individuo pode escolher entre a possibilidade de 

ser promovido para um cargo de chefia e assumir uma maior responsabilidade ou optar por 

se manter na mesma categoria profissional, mas assumir mais obrigações e 

consequentemente retribuições.  

A correlação entre o plano de carreira e a progressão de carreira é que 

independentemente do tipo de progressão, é importante saber desenhar, traçar metas e 

objetivos na carreira dos trabalhadores por forma a conseguirem garantir, com sucesso, uma 

progressão na sua vida profissional. É de extrema importância responder a perguntas do tipo: 

Como? Quando? De que maneira? E Quem?. Ou seja, a organização e o trabalhador devem 

compreender como é que o mesmo pode alcançar uma promoção, que habilitações e 

competências são necessárias para adquirir esse patamar e de que maneira é que o individuo 

consegue adquirir as mesmas. Além disso, é importante ter o cuidado de projetar o momento 

em que as formações vão acontecer e a sua duração, ou até mesmo quanto tempo irá durar 

a permanência do trabalhador numa função diferente no caso de uma movimentação 

horizontal. Compreender também quem serão os intervenientes que farão parte da 

progressão e quais são as funções chaves para a mesma acontecer. O descritivo de funções é 

uma ferramenta que permite tanto à organização como ao individuo identificar as funções 

que se adequem aos objetivos e às expectativas de ambas as partes e que assegurem a 

satisfação do trabalhador, assim como os objetivos da empresa. 
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Elaboração do Descritivo de Funções  

 

A análise de funções é um processo que visa recolher e analisar informação que 

permite criar um melhor entendimento sobre as funções e a estrutura da organização, sendo 

que a análise de funções faculta a identificação dos requisitos necessários para a execução de 

uma determinada função (Gatewood, 2016). Esta análise pode ser realizada através de análise 

de incidentes críticos, entrevistas ou até mesmo por observação direta para identificar 

competências gerais e especificas da função e também para descrever as tarefas desenvolvidas 

na mesma (Patterson et al., 2008).  

Com o objetivo de elaborar um descritivo de funções para os Responsáveis de Loja, 

Gestores de Zona e Gestores Comerciais, inicialmente comecei por elaborar um questionário 

(ver Anexo III) com a intenção de entregar aos respetivos trabalhadores. O questionário foi 

construído de acordo com alguns parâmetros pertinentes para análise critica das funções, 

tendo em conta que ficou extenso e complexo, uma vez que foi ponderado sobe a revisão de 

outros questionários previamente realizados. Porém, a ExpressGlass conta com 85 lojas, o 

que remete para perto de 24 Responsáveis de Loja, pelo menos dos que são atribuídos como 

tal, fora todas as lojas que contêm técnicos colocadores de vidro que desempenham funções 

de Responsável de Loja. O grupo tem também 9 Gestores de Zona e 15 Comerciais, ou seja, 

seria um número composto de questionários para analisar num curto espaço de tempo, o que 

iria implicar uma dificuldade acrescida na recolha de dados para o descritivo de funções. 

Desse modo, houve um período de hesitação relativamente ao método a adotar, já que a 

literatura remete para tantos métodos diferentes e como nunca havia realizado algo do género 

não sabia por que caminho seguir. 

 A fim de prosseguir com a análise de maneira diferente, em seguida foi ponderado a 

técnica do incidente crítico. De acordo com Serrat (2017) esta técnica tem como alicerce a 

identificação e a resolução de problemas no local de trabalho e permite criar um processo 

que melhora o desenvolvimento organizacional por meio da aprendizagem da resolução dos 

problemas identificados, isto é, perceber o que o individuo faz num contexto especifico. Na 

literatura referida, o autor escreve que “um incidente crítico não precisa de ser espetacular: 

basta que tenha significado”, por outras palavras, o incidente em causa é considerado critico 

quando há ações realizadas que contribuem, de certa forma, para um resultado efetivo ou 

ineficaz, no que diz respeito a questões como conhecimento, comunicação, cultura e 

competências.  
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Essencialmente, no âmbito da técnica do incidente crítico, é basilar colocar questões 

centrais para compreender a incidência do incidente. Por norma, os especialistas descrevem 

tudo por meio de uma entrevista e tentam entender quais foram as circunstâncias que levaram 

a que o incidente critico acontecesse e também os comportamentos dos indivíduos que 

fizeram parte desse mesmo momento e, por fim, entender os resultados do incidente. Esta 

técnica torna-se vantajosa no sentido de dar a oportunidade a alguém de partilhar as suas 

experiências, por forma a serem ouvidas e consideradas, sendo que transmite informação 

detalhada sobre o trabalho dos indivíduos no contexto organizacional. 

Todavia, para análise desses mesmos incidentes, Serrat (2017) alerta ainda que é 

necessário ter ponderação na hora de selecionar as pessoas que irão ser entrevistadas, porque 

nem sempre se deve presumir que as mesmas irão partilhar incidentes que são críticos para 

o sucesso das suas funções. 

Partindo do princípio da dificuldade em selecionar uma amostra de trabalhadores 

com a certeza de que iriam relatar incidentes que são críticos para o sucesso das suas funções, 

acabou por ser excluída a hipótese de aplicar a técnica do incidente crítico. Passou mais um 

período de incerteza e hesitação no que toca à escolha do método de análise a aplicar para 

elaborar o descritivo de funções, até que surgiu a iniciativa de investigar sobre uma outra 

técnica que talvez fosse tão ou mais eficaz do que a técnica do incidente critico, e nesse 

sentido, a técnica de entrevista adotada foi uma técnica específica chamada de: Instrução ao 

Sósia. 

 

 

Técnica de Instrução ao Sósia 

 

A instrução ao sósia é uma técnica utilizada na análise de funções e que permite 

auxiliar no desenvolvimento das atividades executadas pelos trabalhadores e aquilo que 

impede o progresso das mesmas. Tal como o nome indica, é uma instrução que permite de 

forma conjunta com o colaborador analisar a forma como o trabalho é realizado (Batista & 

Rabelo, 2013). O objetivo desta técnica não é somente contribuir para a descrição e 

compreensão das atividades desenvolvida, mas também contribuir para a origem de soluções 

para situações pontuais onde necessidades, falhas e problemas são detetados. 

Esta técnica foi criada por Ivar Oddone, na Universidade de Turim, em 1970, com o 

propósito de melhorar a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores da fábrica FIAT 

(Lima da Silva et al., 2016). Neste mesmo sentido, a técnica de instrução ao sósia viria a 

permitir novas perspetivas e uma melhor compreensão quanto à forma de execução do 
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trabalho dos trabalhadores, seria uma forma de desenvolver a psicologia do trabalho centrada 

no homem e na sua experiência (Vasconcelos & Lacomblez, 2005). No contexto da 

experiência elaborada por Oddone, os trabalhadores deixariam de ser meros sujeitos 

participativos na atividade laboral e passariam a ser protagonistas na construção da análise 

sobre os trabalhos realizados. Por outras palavras, os trabalhadores passariam a ser o centro 

de todo o processo com o objetivo de compreender o como realizavam as sua tarefas, isto 

porque o pedido principal de Oddone era apresentado de forma que o sujeito descrevesse as 

suas tarefas e os seus comportamentos imaginando que existia uma pessoa perfeitamente 

idêntica a ele próprio do ponto de vista físico e que ninguém se apercebesse que se tratava 

de outra pessoa a não ser ele mesmo. (Oddone et al., 1981). 

A técnica de instrução ao sósia questiona o individuo não apenas no sentido da 

realização das sua tarefas no trabalho, mas também em relação aos intervenientes do seu dia-

a-dia, colegas e hierarquia. Assim como referenciado anteriormente, esta técnica deixa de 

lado a pergunta do porquê dos métodos de trabalho dos indivíduos, deixando de lado os 

motivos que o levam a fazer, e passa a focar-se no como elas são realizadas e o trabalhador, 

durante o seu discurso, pode até mesmo reavaliar as suas decisões e atitudes no trabalho e 

pode introduzir um novo ponto de vista sobre o modo como atua diariamente no seu posto 

(Bournel Bosson, 2006). 

A atividade não se concretiza sobre um conjunto de perguntas previamente 

formuladas, mas sim através de uma única premissa: “Imagine que eu sou o seu sósia e que 

amanhã vou substituí-lo no seu local de trabalho. Quais são as instruções necessárias que me 

deve transmitir para que ninguém se perceba dessa mesma substituição?” (Batista & Rabelo, 

2013). Então, no sentido de aplicar a mesma técnica concretizada por Oddone, na década de 

80, e depois de compreender quais os fins pretendidos para a realização da mesma, optei por 

aplicar este mesmo método na análise de funções para as funções indicadas (RL, GZ, GC). 

Nos primeiros minutos da entrevista foi explicado ao trabalhador os conceitos de sósia e da 

própria entrevista, para que fosse possível o mesmo “orientar-me” sobre as funções que eu 

não tenho conhecimento e que me pudesse instruir em 3 dimensões: o que faz diariamente, 

aquilo que deveria fazer e ainda mais importante, o que não devo fazer ao substituí-lo. O 

foco está no próprio trabalhador e partiu-se do principio que não existem respostas certas 

nem erradas. 

Ainda sobre o descritivo de funções, além da análise de funções realizada, foi 

atribuído um conjunto de competências, que são inerentes às funções, segundo a lista de 
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competências constadas na parte II do livro “Dicionário de Competências” de Camara 

(2017). 

Através da técnica aplicada seguiram os seguintes resultados: 

 

 

1) Responsável de Loja 

No que remete aos Responsáveis de Loja, foi considerado um conjunto de 5 

trabalhadores e por forma a ter uma análise mais concreta, no que toca à semelhança ou não 

semelhança dos resultados obtidos em cada entrevista, os 5 indivíduos selecionados são 

responsáveis das lojas de Lisboa, Braga, Porto, Portimão e Coimbra. De acordo com a 

experiência dos intervenientes, todas as respostas inerentes às suas funções foram similares. 

 

Descritivo de Funções 

DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO  

Responsável de Loja 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

O(A) Responsável de Loja fica alocado às seguintes funções: 

• Registar a abertura e encerramento de fichas (fotos de documentos; data causa; 

fotos da viatura); 

• Fazer o registo, em PHC, das fichas remetentes a cada viatura; 

• Gestão de encomendas de vidros; 

• Receção das viaturas na Loja; 

• Receber e responder a telefonemas de clientes; 

• Responsável pelo contacto com o cliente desde a entrega da viatura em Loja até à 

entrega da mesma ao cliente; 

• Auxiliar os Técnicos Colocadores de Vidro na desmontagem de para-brisas, 

escovas, torpedo e vidro para a colocação e reparação dos vidros automóveis; 

• Auxiliar na lavagem de viaturas em situações pontuais; 

• Manter a loja higienizada e organizada para a receção de novas viaturas; 
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• Gestão de pedidos que estão em atraso 

• Identificação dos vidros necessários para as reparações e substituições; 

COMPETÊNCIAS VALORIZADAS 

Competências inerentes à função: 

• Conhecimentos ao nível de Office 365 na ótica do utilizador; 

• Experiência em PHC  

• Capacidade de Aprendizagem 

• Flexibilidade 

• Capacidade de organização e gestão de tempo 

• Resiliência 

• Tolerância ao stress 

• Trabalho em equipa 

• Conhecimento do negócio 

• Gestão de prioridades 

• Liderança 

• Técnicas de venda 

SOBRE A FUNÇÃO 

O Responsável de Loja trabalha em simultâneo numa vertente técnica e numa vertente 

administrativa. Todos os processos que acontecem na loja estão sob sua responsabilidade, 

desde o primeiro contacto com o cliente até à entrega da viatura e encerramento do processo. 

A imagem da ExpressGlass é reflexo do trabalho executado em Loja e cabe ao Responsável 

de Loja garantir a satisfação do cliente face aos serviços prestados e o “não” nunca é uma 

opção de respo 
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2) Gestor de Zona 

Quanto à descrição da função de Gestor de Zona, foi também considerado um 

conjunto de 5 trabalhadores e por forma a ter uma análise mais concreta, no que toca à 

semelhança ou não semelhança dos resultados obtidos em cada entrevista, os 5 indivíduos 

selecionados são Gestores de Zona das lojas da zona Minho, Grande Porto, Centro, Lisboa 

e Algarve, ou seja, zonas em comum com os Responsáveis de Loja entrevistados. De acordo 

com a experiência dos intervenientes, todas as respostas inerentes às suas funções foram 

similares. 

 
Descritivo de Funções 

DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO  

Gestor de Zona 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

O(A) Gestor(a) de Zona fica alocado às seguintes funções: 

• Garantir o uso dos materiais de proteção alocados às funções de Técnico 

Colocador de Vidro e Responsável de Loja (Máscaras; Botas; Luvas de Corte; 

Óculos, etc); 

• Contribuir para a eficácia de todos os procedimentos das reparações e 

substituições; 

• Atento aos stocks (monitorizar as existências, assim como as encomendas 

realizadas e a realizar); 

• Controlo da faturação em PHC; 

• Realizar formação aos trabalhadores de Loja; 

• Gerir os serviços realizados e garantir a maior rentabilidade; 

• Acompanhar e apoiar diferentes lojas de uma respetiva Zona; 

• Liderar e acompanhar diferentes equipas; 

• Levantamento de necessidades. 

COMPETÊNCIAS VALORIZADAS 

Competências inerentes à função: 
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• Conhecimentos ao nível de Office 365 na ótica do utilizador 

• Capacidade de decisão 

• Experiência em PHC  

• Capacidade de aprendizagem 

• Flexibilidade 

• Capacidade de organização e gestão de tempo 

• Honestidade 

• Resiliência 

• Orientação para os resultados 

• Análise de problemas 

• Espírito critico 

• Conhecimento do negócio 

• Comunicação oral 

• Liderança 

• Empatia 

• Relacionamento interpessoal 

• Sensibilidade 

• Atenção ao detalhe 

• Desenvolvimento dos trabalhadores 

• Gestão de recursos humanos 

• Prevenção e segurança 

SOBRE A FUNÇÃO 

O(A) Gestor(a) de Zona garante o equilíbrio entre os Recursos Humanos das lojas e os 

objetivos a serem alcançados. A sustentabilidade do serviço é assegurada pelos Gestores de 

Zona, desde a segurança dos trabalhadores à ética e profissionalismo de todo o serviço 

realizado em loja.  

A ExpressGlass não é uma oficina, mas sim uma loja e, para isso, tem de haver organização, 

profissionalismo e cumprimento de procedimentos. O dever de garantir a qualidade do 

serviço parte da supervisão dos Gestores de Zona, para que haja um maior controlo nas 

atividades realizadas pelos Técnicos e pelos Responsáveis de Loja, partindo do princípio de 
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que o seu dever é acompanhar os procedimentos executados em loja, para garantir também 

a satisfação do cliente. 

 

3) Gestor Comercial 

No que toca à função de Gestor Comercial, de maneira a considerar a mesma amostra 

das situações anteriores, foi também considerado um conjunto de cinco trabalhadores e por 

forma a ter uma análise mais concreta, no que toca à semelhança ou não semelhança dos 

resultados obtidos em cada entrevista, os 5 indivíduos selecionados são Gestores Comerciais 

das lojas da zona Minho, Grande Porto, Centro, Lisboa e Algarve, ou seja, as mesmas zonas 

identificadas nos Responsáveis de Loja, assim como os Gestores de Zona. De acordo com a 

experiência dos intervenientes, todas as respostas inerentes às suas funções foram similares 

também. 

 

Descritivo de Funções 

DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO  

Gestor Comercial 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

O(A) Gestor(a) de Zona fica alocado às seguintes funções: 

• Angariação de novos clientes (Frotas; Seguradoras e outras entidades); 

• Contribuir para o volume de negócio através da venda do serviço; 

• Garantir a expansão e conhecimento da rede ExpressGlass; 

• Desenvolver campanhas comerciais; 

• Monitorizar a concorrência e o crescimento do mercado; 

• Contribuir para a manutenção dos clientes; 

• Negociar com os clientes. 

COMPETÊNCIAS VALORIZADAS 

Competências inerentes à função: 

• Autoconfiança 

• Flexibilidade 
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• Autonomia 

• Orientação para resultados 

• Conhecimentos ao nível de Office 365 na ótica do utilizador 

• Resiliência 

• Análise 

• Técnicas de comunicação oral 

• Capacidade de negociação 

• Técnicas de negociação 

• Gerir prioridades 

• Conhecimento do negócio 

• Planeamento e organização 

• Visão estratégica 

• Empatia 

• Técnicas de marketing 

• Técnicas de venda 

SOBRE A FUNÇÃO 

O(A) Gestor(a) Comercial tem a capacidade de influenciar diretamente nos resultados da 

organização. Sobre esta função, a capacidade analítica ao mercado onde o negócio está 

inserido é de extrema importância, uma vez que estamos a falar de um setor específico, isto 

é, a Reparação e Substituição de vidro automóvel. Cabe ao Gestor Comercial aplicar os 

melhores indicadores que lhe permitam avaliar a situação atua da concorrência e perceber 

qual a posição da ExpressGlass no mercado nacional. Estratégias de marketing, estratégias 

de venda e de angariação de clientes são competências chave para a função. 
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Avaliação de Desempenho 

 

A gestão de desempenho, segundo a literatura tradicional, é um processo necessário 

para alinhar o desempenho individual dos trabalhadores com os objetivos da organização 

(Aguinis, 2009) e, por meio desta premissa, compreende-se que a GD será um processo que 

contribuirá de forma positiva para alcançar o objetivo da elaboração do Plano de Carreira. O 

sucesso da gestão de desempenho é sustentado pela partilha de informação e pela constante 

comunicação feita pela gestão, pela confiança depositada nos trabalhadores e pelo 

envolvimento deles na definição estratégica da organização, impulsionando, assim, um clima 

organizacional que potencie de forma proveitosa os trabalhadores (Camara, 2015). Dada a 

importância e o impacto que a gestão de desempenho tem na gestão estratégica de uma 

organização, a mesma é definida através de um ciclo que integra o alinhamento das estratégias 

e objetivos, a medição do desempenho, a monitorização, feedback e avaliação de 

desempenho, as recompensas e os ajustes de objetivos (se necessário). 

Sendo que a avaliação de desempenho é integrada no ciclo da GD, na visão de Al-

Tal e Emeagwali (2019), a avaliação de desempenho é um elemento-chave para direcionar o 

comportamento dos trabalhadores e é uma ferramenta crucial para proporcionar um 

equilíbrio entre o que são os objetivos estratégicos da organização e o comportamento dos 

trabalhadores, ou seja, visa trazer um valor acrescentado e uma melhoria nos resultados da 

organização. Na visão de Armstrong (2012) a AD trata-se de um processo contínuo que 

contribui para a melhoria do desempenho individual dos trabalhadores, assim como da 

equipa e também da organização. Neste sentido, o sistema de avaliação de desempenho deve 

conter informações claras, confiáveis e completas sobre o desempenho dos trabalhadores, 

para que possam apoiar os processos de tomada de decisão e de modo a proporcionar uma 

melhor gestão de desempenho por parte das organizações (Micheli & Mari, 2014), dando 

ênfase ao feedback e ao desenvolvimento, já que o feedback ajuda a identificar discrepância 

entre o desempenho observado e os objetivos/metas que foram definidos.  

O grupo ExpressGlass acredita que o método de avaliação de desempenho existente 

de momento na organização é crucial para a boa gestão e bom desempenho dos seus 

trabalhadores e daí surgiu também a iniciativa de estudar o método de avaliação realizado 

pela empresa no momento. A informação disponível ao pormenor quanto à avaliação de 

desempenho é relacionada com os serviços da loja e trata-se de uma avaliação de desempenho 

por objetivos (ver Anexo IV).  
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A avaliação de desempenho por objetivos é uma abordagem orientada para os 

resultados, no sentido em que certos e determinados objetivos devem ser alcançados dentro 

de prazos previamente estabelecidos, como por exemplo um volume de vendas ou produção 

(Wherry, 1957). Mais recentemente, na perspetiva de Shaout e Yousif (2014), os autores 

definem também a avaliação de desempenho por objetivos como um método sistemático de 

gestão por objetivos, onde o desempenho dos trabalhadores é avaliado pelos objetivos 

cumpridos e que são definidos pela administração e contém três processos principais: i) 

formular os objetivos; ii) processo de execução das tarefas; iii) feedback de desempenho. 

De acordo com estas perspetivas, foi possível verificar que a ExpressGlass procedeu 

a uma boa estruturação dos seus métodos de avaliação de desempenho, sendo que os 

objetivos para 2022 da organização estão definidos pelo crescimento do número de serviços, 

o aumento da taxa de reparação e uma maior eficiência nos procedimentos internos das lojas 

e serviços móveis (ver Anexo IV). Através da realização das tarefas, o grupo procede a uma 

avaliação mensal dos objetivos de serviços, da taxa de reparação e dos serviços de calibração 

prestados e os critérios de avaliação seguem os seguintes padrões: 

1- Objetivos de Serviços: Quando os objetivos são alcançados, o valor atribuído 

aos colaboradores por cada serviço efetuado e faturado é diferenciado pela 

quantidade de serviços. No caso de a média de serviços no trimestre variar entre 

40 a 70 serviços o valor em € por serviço é de X€ para ligeiros e três vezes 

superior a X€ para pesados. No caso de a média atingir valores superiores a 70 

serviços no trimestre, o valor em € por serviço é duas vezes superior a X€ para 

ligeiros e cinco vezes superior a X€ para pesados. 

2- Serviços de Calibração: Quando o objetivo de serviço é alcançado, é atribuído 

um valor fixo de Y€ (valor em cêntimos) por cada calibragem realizada e faturada, 

salvo se forem unidades exclusivas. 

3- Taxa de Reparação: O valor atribuído por cada reparação efetuada e faturada é 

contabilizado quando no trimestre há uma média de pelo menos 40 serviços 

prestados, sendo que quando a taxa de reparação por mês varia entre os 15% e 

os 20%, o valor por reparação atribuído é de Z€; quando a taxa de reparação por 

mês varia entre os 20% e os 25%, o valor por reparação é 1,5 vezes maior do que 

Z€ e, por fim, quando a taxa de reparação atinge valores superiores a 25%, o 

valor por reparação é duas vezes maior do que Z€. 

Note-se ainda que de acordo com a avaliação realizada, além da atribuição de prémios por 

cada objetivo alcançado, existe também uma penalização, por exemplo, caso o rácio Quebras 
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e Danos em Montagem / Custo de Vendas ultrapasse os 3% no trimestre, a unidade de 

negócio fica sem direito de atribuição ao prémio.  

 Além das avaliações realizadas mensalmente, a ExpressGlass procede a uma avaliação 

trimestral segundo os seguintes objetivos: i) Variação de stock; ii) KM percorridos / (Serviços 

+ Calibragens); iii) Avaliação da satisfação do cliente. Caso a variação do stock seja inferior 

a 1% o prémio atribuído é de 15€, no trimestre, enquanto se os valores dos quilómetros 

percorridos forem de acordo com o objetivo traçado, o bónus é de 50€. No que remete à 

satisfação do cliente, este objetivo é avaliado segundo um inquérito de satisfação preenchido 

pelos clientes após os serviços ou caso não aconteça, a avaliação é realizada pelo superior 

hierárquico. 
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Conclusão 
 

Este relatório seguiu uma estrutura conduzida pela premissa de que há uma enorme 

relevância no uso de ferramentas para a construção de um Plano de Carreira, bem como as 

ações de desenvolvimento envolvidas em todo o processo e que são destacadas por Veloso 

e Dutra (2010). O Plano de Carreira é um documento que consolida informações importantes 

inerentes a funções específicas com base numa metodologia de progressão de carreira e 

também é visto como uma ferramenta de retenção de talentos (Tobon & Luna-Nemecio, 

2021) e foi nessa medida que o estágio foi desenvolvido. 

O departamento de RH do grupo ExpressGlass é um departamento constituído por 

duas pessoas desde 2019 e anteriormente, atá à data, tinha apenas um elemento na equipa, a 

Dra. Maria Machado. A dimensão da equipa de Recursos Humanos nunca permitiu que 

houvesse a possibilidade de haver foco na vertente mais estratégica da organização, sendo 

que tarefas mais administrativas acabavam por ser mais centrais às suas funções e nesse 

sentido, com o passar do tempo, a necessidade de melhorar as práticas de RH da empresa 

começaram a surgir e a elaboração do Plano de Carreira e Assessment era uma delas. O estágio 

acabou por ser conduzido de forma mais autónoma e, por isso, nas primeiras semanas foi 

realizado um estudo científico sobre a incidência do Plano de Carreira na vida dos 

trabalhadores e das organizações para compreender que tipo de estratégias poderia 

implementar para extrair o máximo de informação possível. 

Lartey (2021) vê o Plano de Carreira como um processo de identificação de 

habilidades, competências, aspirações e interesses dos trabalhadores de uma determinada 

empresa, onde identifica posições que se adequem nas capacidades e expectativas 

identificadas e em seguida se planeja as etapas e ações que proporcionam maiores 

oportunidades de alcançar essas ambições. Embora a análise de funções tenha um impacto 

significativo para a execução do Plano de Carreira, por forma a identificar as principais 

competências dos colaboradores e habilidades, um dos desafios inerentes ao longo do tempo 

foi a obtenção de informação de acordo com as expectativas dos colaboradores quanto à sua 

progressão na carreira.  

Quanto ao desafio apresentado, o primeiro impedimento foi o tempo. A 

ExpressGlass tem 85 lojas espalhadas por todo o País e por cada loja existe um Responsável 

de Loja, o que daria mais de 85 trabalhadores e, no máximo, mais de 85 Planos de Carreira 

diferentes a contar não só com os responsáveis mas também com os gestores, já que nem 

todas as pessoas têm ambições de carreira iguais e, à partida, seria insustentável num curto 
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espaço de tempo recolher uma tamanha quantidade de dados, realizar análises de acordo com 

os resultados apresentados e elaborar com êxito um Plano de Carreira para a mesma função. 

O mesmo acontece para as funções de Gestor de Zona e Gestor Comercial e no final 

estimou-se que o tempo era escasso para realizar tamanha pesquisa de acordo com a 

dimensão da amostra.  

Quanto às tarefas realizadas, no que toca à análise de funções e ao método de 

instrução ao sósia, embora as respostas do grupo de pessoas selecionadas fossem 

semelhantes, houve aparentemente um senso de automatização das respostas como se as 

mesmas fossem dadas de forma a ser o mais politicamente correto para que coincidissem 

com o que deve estar no “papel”. De acordo com essa dificuldade encontrada, Lima da Silva 

et al. (2016), num dos seus casos de estudo de apropriação da instrução ao sósia, abordou 

exatamente o mesmo problema, onde houve uma tendência de os trabalhadores relatarem as 

suas tarefas prescritas e reforçaram que o grupo de trabalhadores selecionados, no inicio da 

conversa, tiveram dificuldade em assumir efetivamente o papel de instrutor e ao falar da 

própria atividade faziam-no na primeira pessoa, tal como tive a oportunidade de analisar 

nesta experiência. 

Uma vez definidas as funções e as competências atribuídas aos Responsáveis de Loja, 

Gestores de Zona e Gestores Comerciais, em seguida, como sugestão, seria plausível o grupo 

ExpressGlass realizar uma análise às remunerações atribuídas aos seus trabalhadores. Através 

da figura 4 é possível observar que há um descontentamento associado aos salários que os 

trabalhadores beneficiam (1) e que os mesmos não estão de acordo com os praticados no 

setor (3).  

 

 

Figura 4 – Sistema de Remuneração e Benefícios 2 

 

 

2 Questionário realizado pelo grupo no ano 2021, no âmbito da Análise do Clima Organizacional 
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Já que a teoria do capital humano prevê que o aumento do salário está associado à 

progressão na carreira (Burt, 1992), seria de tal forma interessante que o grupo analisasse até 

que ponto seria sustentável a elaboração da progressão de carreira dos seus trabalhadores, 

isto porque se de facto a empresa ambiciona construir um Plano de Carreira e se há uma 

conotação negativa associada à retribuição salarial, seria primordial que a ExpressGlass 

projetasse um aumento nos salários dos seus trabalhadores conforme a progressão 

especulada, estando de acordo em assumir os custos associados a esta decisão. Visto que 

atualmente existe um descontentamento por parte dos trabalhadores quanto às suas 

remunerações, especula-se que a ExpressGlass não compete diretamente com os salários 

praticados no mesmo setor e, se isso realmente acontece, dificilmente haveria 

sustentabilidade financeira para gerar um aumento dos salários aquando da progressão de 

carreira dos trabalhadores. 

 Dada a sugestão quanto à revisão salarial e quanto às suas implicações, outra sugestão 

breve e que seria benéfica para o grupo construir um Plano de Carreira e Assessment, no 

futuro, seria investir num plano de formação e desenvolvimento. Fazer um mapeamento de 

necessidades face aos conhecimentos e experiências que os trabalhadores têm no momento 

e que precisam de ter no futuro para alcançar os seus objetivos profissionais. 

 Por fim e de forma resumida, esta experiência tornou-se enriquecedora para 

aprofundar temas já antevistos ao longo de todo o ciclo de estudos. Foi impactante ter este 

primeiro contacto com o meio organizacional para conhecer novas rotinas e uma nova área 

de negócio, além de que despertou em mim uma maior curiosidade em mergulhar no tema 

da Gestão de Talento e quiçá até mesmo trabalhar sobre o mesmo, uma vez que num mundo 

cada vez mais adaptado a novas tecnologias e novas imprevisibilidades económicas é preciso 

estar sempre disposto a gerir da melhor maneira os recursos humanos existentes nas 

organizações.  
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Anexo I – Seguradoras do Grupo ExpressGlass 
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Anexo II – Objetivos do Estágio 
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Anexo III – Questionário para Análise de Funções 
 

 

Análise de Funções 
Questionário - Departamento de Recursos Humanos 

 

Identificação  

Nome Completo: [Comentários] 

Idade: [Comentários] 

Função: [Comentários] 

Departamento/ Área 
Funcional: 

[Comentários] 

Nome do superior 
hierárquico: 

[Comentários] 

Função do superior: [Comentários] 

 

 

Supervisão  

A sua função exige que esteja sob supervisão direta? 

Selecione com um X a opção adequada: 

 

Sim ☐                         Não ☐ 

 

  

Em caso afirmativo, com que periocidade é realizada a supervisão? 

Selecione com um X a opção adequada: 
 

☐ Todas as fases das tarefas                 ☐ Algumas fases das tarefas  

☐ Inicio e fim das tarefas                       ☐ Planejada 

☐ Resultados 

A sua função implica que faça supervisão? 

Selecione com um X a opção adequada: 
 

Sim ☐                          Não ☐ 
 
 

Em caso afirmativo, indique os nomes e os títulos correspondentes às pessoas que supervisiona e o tempo 
(em horas ou em percentagem) que despende com essa função: 

Nome Função Média de horas semanal em 
supervisão 

[Comentários] [Comentários] [Comentários] 

[Comentários] [Comentários] [Comentários] 

[Comentários] [Comentários] [Comentários] 

[Comentários] [Comentários] [Comentários] 

[Comentários] [Comentários] [Comentários] 
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Formação e Experiência 

Qual o nível de escolaridade mínima que considera ser necessário uma pessoa ter para cumprir a função que executa?   

 
[Comentários] 
 

 Que aptidões e experiência deve ter uma pessoa para desempenhar a função que atualmente ocupa? 

 
[Comentários] 
 

Qual o tempo mínimo de experiência necessário para habilitar uma pessoa a desempenhar a sua função de um modo 
satisfatório e eficaz? 

Selecione com um X a opção adequada: 
 

☐ até 6 meses 

☐ 6 meses a 1 ano 

☐ 2 anos 

☐ 3 anos 

☐ 5 ou + anos 
 
Justifique: [Comentários] 

 

 

Tarefas e Responsabilidades 

Enumere as suas tarefas habituais da mais importante para a menos importante:  

 
[Comentários]  
 
 

Descreva essas tarefas de formar a esclarecer O QUE FAZ, COMO FAZ e PARA QUE FAZ: 
NOTA: Refira também com que frequência as executa. 

 
[Comentários] 
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Enumere as suas tarefas periódicas da mais importante para a menos importante:  

 
[Comentários]  
 
 

Descreva essas tarefas de formar a esclarecer O QUE FAZ, COMO FAZ e PARA QUE FAZ: 
NOTA: Refira também com que frequência as executa.  

 
[Comentários] 
 

 

Qual é o maior e menor esforço exigido no seu cargo? 

 
[Comentários] 
 

O desempenho do seu cargo implica acesso a informações confidenciais? 

Selecione com um X a opção adequada: 
 

☐ Sim                       ☐ Não 
 
Em caso afirmativo, indique que informação se trata: 
 
[Comentários]  
 

Especifique quais são os recursos/materiais e formulários/impressos que utiliza na sua função, descreva 
com que finalidade os utiliza e coloque um X na regularidade dessa ação. 
 
 
LEGENDA: PR = pouco regular; R = regular; MR = muito regular 
 

Recursos/Materiais Finalidade Regularidade 

PR R MR 

Computador Clique aqui para responder ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ 
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Quais são as decisões que considera serem as mais importantes a tomar no decorrer do seu trabalho? 

 
[Comentários] 

 

 

Requisitos Físicos  

O seu trabalho exige esforço físico?  

Selecione com um X a opção adequada: 
 

Nenhum ☐                 Moderado ☐ 

Pouco     ☐                  Árduo        ☐  
 

O seu trabalho exige esforço visual? 

Selecione com um X a opção adequada: 
 

Nenhum ☐                 Moderado ☐ 

Pouco     ☐                  Árduo        ☐  
 

O seu trabalho exige esforço mental? 

Selecione com um X a opção adequada: 
 

Nenhum ☐                 Moderado ☐ 

Pouco     ☐                  Árduo        ☐  
 

 

Condições de Trabalho 

Onde realiza as suas funções?  

 
[Comentários] 
 

Indique o horário de trabalho correspondente à função que desempenha:  

Selecione com um X a opção adequada: 
 

Horário fixo           ☐                 Horário irregular    ☐ 

Horário flexível     ☐                 Horário reduzido    ☐  
 

As suas funções exigem deslocações? 

Selecione com um X a opção adequada: 
 

Sim ☐                   Não ☐ 
 

Em caso afirmativo, indique detalhadamente quais são as deslocações e com que regularidade se realizam: 

 
[Comentários] 
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No desempenho da sua função está exposto a riscos de acidente ou de doenças? 

Selecione com um X a opção adequada: 
 

Sim ☐                   Não ☐ 
 

Em caso afirmativo, indique quais são os riscos e/ou as doenças: 

 
[Comentários] 
 

 

Características Humanas 

Das características descritas na tabela abaixo, selecione com X a pontuação mais indicada para cada uma, 
tendo em consideração as exigências no desempenho da sua função: 
 
 
LEGENDA: NE = Nada Essencial; PE = Pouco Essencial; E= Essencial 
 

Características NE PE E Características NE PE E 

Liderança ☐ ☐ ☐ Análise ☐ ☐ ☐ 

Responsabilidade ☐ ☐ ☐ Rigor ☐ ☐ ☐ 

Sociabilidade ☐ ☐ ☐ Memória ☐ ☐ ☐ 

Empatia ☐ ☐ ☐ Criatividade ☐ ☐ ☐ 

Persuasão ☐ ☐ ☐ Dinamismo ☐ ☐ ☐ 

Intuição ☐ ☐ ☐ Cálculo mental ☐ ☐ ☐ 

Perseverança ☐ ☐ ☐ Cálculo aritmético ☐ ☐ ☐ 

Atenção ☐ ☐ ☐ Comunicação ☐ ☐ ☐ 

Confidencialidade ☐ ☐ ☐ Relacionamento interpessoal ☐ ☐ ☐ 

Disciplina ☐ ☐ ☐ Gestão de tempo ☐ ☐ ☐ 

Tomada de decisão ☐ ☐ ☐ Conhecimentos linguísticos ☐ ☐ ☐ 

Administração ☐ ☐ ☐ Orientação para o cliente ☐ ☐ ☐ 

Iniciativa ☐ ☐ ☐ Conhecimentos Informáticos ☐ ☐ ☐ 
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Características da Função 

Das características descritas na tabela abaixo, selecione com X o valor mais indicado para cada uma, tendo 
em consideração as exigências no desempenho da sua função: 
 
 
LEGENDA: PI= Pouco Importante; I= Importante; MI= Muito Importante; NC= Não corresponde à função 
 

Características inerentes à função PI I MI NC 

Carta de condução ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de Língua Francesa ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de Língua Inglesa ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de software ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de sistemas operativos de servidor e cliente ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de sistemas de proteção de dados  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Power Point e Photoshop ☐ ☐ ☐ ☐ 

Excel ☐ ☐ ☐ ☐ 

Word ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de linguagem de programação ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de bases de dados ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gestão ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gestão de Projetos ☐ ☐ ☐ ☐ 

Contabilidade Geral ☐ ☐ ☐ ☐ 

Contabilidade Analítica ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gestão de Operações ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tesouraria ☐ ☐ ☐ ☐ 

Análise de dados ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gestão Financeira ☐ ☐ ☐ ☐ 

Administração ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimentos de Micro e Macro economia ☐ ☐ ☐ ☐ 

Marketing ☐ ☐ ☐ ☐ 

Comunicação e imagem ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de programas de gestão empresarial ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento do sistema de qualidade definido para a empresa ☐ ☐ ☐ ☐ 

Movimentação manual de cargas ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de sistemas de comunicação ☐ ☐ ☐ ☐ 

Leitura de Projetos ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento da Legislação ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento do Enquadramento Fiscal  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento de mecânica ☐ ☐ ☐ ☐ 

Auditoria ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conhecimento do funcionamento da organização ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Anexo IV – Método de Avaliação da Empresa paras as Lojas 
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